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یادداشت

گالیه فعاالن اقتصادی خراسان رضوی از
مصرف منابع بانکی این استان در سایر استانها

برای اینکه دریابیم ثبات و بیثباتی ارز چه تاثیری
در تولید و صادرات استان خراسان رضوی دارد
باید به این موضوع توجه کنیم که بخش تولید
چه مقدار نسبت به مواد اولیه ارزی و یا کاالهای
اساسی که ارزبر است ،حساسیت یا کششپذیری
دارد؛ طبیعتا هر چقدر حساســیت یا از نظر
اقتصادی کششپذیری کمتری داشته باشد به این معنی است که
تولیدکننده در تغییرات نرخ ارز قادر نیست میزان تولیدش را چندان
تغییر بدهد و این برخالف مفهومی است که در عرف جامعه گفته
میشود .در صنایع الکترونیکی و فوق سوپر حساسیت نسبت به کاالها
باالست و اگر نتوانید کاالی ارزبر را تهیه کنید ،در نقطه صفر تولید
قرار میگیرید؛ به طور مثال بخشی از تولیدات خودروی ما کامال ارزبر
هستند و به محض اینکه نرخ ارز باال میرود ،قیمت تمام شده هم
افزایش مییابد و تولیدکنندههای داخلی قادر به تولیدش نیستند و
از این منظر تولید به شدت صدمه میبیند.
وقتی نوسانات ارزی در حوزه تولید چنین تاثیری میگذارد ،بدون تردید
بر بازار هم اثر میگذارد و چون کاالها معموال جانشین یکدیگرند ،کاالی
جانشین این کاالی ارزبر هم قیمتش افزایش مییابد چون تقاضایی
که به سمت کاالی ارزبر میرفت به سمت کاالیی که در داخل تولید
میشــود ،میرود .بنابراین قیمت این دســته کاالها افزایش مییابد
و بازار دچار تورم قیمتی میشــود .اگر این دسته از کاالها که تولید
داخل است از کیفیت الزم برخوردار باشند به نفع تولیدکننده داخلی
و صادرکننده میشود که میتواند با صادر کردن آن کاال ،درآمد ارزی
مکفی به دست آورد و صادراتش را افزایش دهد .اما مشکلی که در این
میان وجود دارد این است که عمدتا کاالهای تولیدی ما بازار داخلی را
هدف دارند؛ خودروی تولید داخل در خارج از کشور به فروش نمیرود
و این افزایش قیمت ارز در بخش تولیدات ،چون در این بخش نسبت
ارزبری کاالهای تولیدی باالست و قیمت تمام شده را افزایش میدهد،
در تولیدات صنعتی به نفع تولیدکننده داخل و صادرکننده هم نیست.
اما اگر این تولید را به سمت تولیدات خدماتی و کشاورزی مثل زعفران
و فرش و ...بدهیم ،افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات و در نتیجه
افزایش درآمد ارزی میشود.
ادامه در همین صفحه

آثاربیثباتیارزدرتولیدو
صادرات خراسان رضوی
ادامه یادداشت
دولت در فروردین ماه امسال باید تصمیم میگرفت که اگر کسی کاالیی
صادر میکند و ارزی به دست میآورد ،آن ارز را در داخل به چه قیمتی
میتواند بفروشد .آنچه مصوب دولت بود قیمت  4200تومان بود که نه
تولیدکنندهای بر آن مبنا حاضر است تولید کند و نه صادرکننده؛ چون

اقتصاداسالمیونظاممالیاتی
محمدبخشیمحبی

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

در دنیای امروز مالیات به عنوان یکی از اساسیترین منابع درآمدی دولتها،
نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و همچنین
مناسبات بینالمللی ایفا میکند .
بدون شک رشد اقتصادی ،توزیع عادالنه درآمد بین مردم ،ارتقاء علمی،
شکوفایی اقتصادی و صنعتی بدون وجود مالیات محقق نخواهد شد و از
ســوی دیگر نبود منابع درآمدی مالیاتی برای هر کشوری باعث کندی
رشــد اقتصاد ،معیوب شدن توسعه زیرساختهای اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی و در خصوص کشورهایی مانند ایران باعث وابستگی دولتها به
منابع جایگزین خدادادی مانند نفت خواهد شد .بنابراین در آینده وجود
دولتهایی موفق در اداره کشــور بدون داشتن منابع مالیاتی قابل تصور
نیست چرا که مالیات به عنوان نیرومندترین ابزار اداره حکومت اصلیترین
نقش را در شیوه مملکتداری ایفا خواهد کرد .
در اقتصاد اسالمی به مقوله مالیات به عنوان یکی از ابزارهای اداره حکومت
اسالمی ،نقش بسیار مهمی داده شده است به گونهای که اشکالی از مالیات
مانند خمس ،زکات ،کفاره ،جزیه ،خراج و انفال و ...انواع مالیاتی بوده که
در احکام اســامی ،برخی از آنها حتی از جنس تکلیف برای مسلمانان
محسوب و در زمره وظایف شرعی و عبادی مسلمانان که موجب کمال
آنها میشود به شمار میآیند.
اما آن سوی دیگر این بحث ،مالیات دهندگان قرار دارند که همان مردماند و
در ممالک اسالمی ،امت مسلمان هستند؛ در تمام دنیا و به ویژه کشورهای

احمد اثنی عشری

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان

ســرمایهگذاری و رونق کسب و کار بخشهای تولیدی نیاز به
تامین مالی دارد و از آنجا که نظام بانکی بیشترین سهم را در
تامین مالی بنگاههای اقتصادی دارد ،نقش بانکها بسیار مهم
و اثرگذار اســت و به دلیل وجود تفکر و نگاه کاســبکارانه و
رقابتگرایانه با تولید و نبود تفکر تولیدگرا در بخشهای دولتی از
جمله بانکها که اکثر آنها دولتی یا متعلق به ارگانهای عمومی
هستند ،دریافت تسهیالت اعتباری همواره با مشکالت عدیدهای
مواجه بوده است که اهم آنها عبارتند از:
باال بودن نرخ تسهیالت بانکی :اگر به صورتهای مالی شرکتهای
بورس در چند سال اخیر نگاه بیاندازیم اکثر واحدهای تولیدی

چراغیکه
بهخانه رواست...

دنیای اقتصاد -سختگیریهای سیستم بانکی در خراســان رضوی داد بسیاری از
تولیدکنندگان و صنعتگران را درآورده و مقایســه میزان پرداخت تسهیالت بانکی
نسبتبهسپردههادرایناستان،گویایوجودمشکالتیدراینسیستمبرایمتقاضیان
تسهیالت است .براســاس گزارش بانک مرکزی در سال ،96میزان سپرده بانکهای
استان خراسان رضوی  761هزار و 294میلیارد ریال بوده حال آنکه تنها  57درصد از
این مقدار یعنی 387هزار و 260میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده است .همین
میزان تفاوت رقم تسهیالت و سپردهها باعث شد که شافعی ،رئیس اتاق ایران و مشهد
درآخرینجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویاینسوال
رامطرحکندکهمازادمنابعبانکیاستاندرکجاصرفشدهاست؟
بســیاری از فعاالن اقتصادی از عملکــرد بانکهای اســتان گالیهمندند و معتقدند
سختگیریهایبسیارزیادبانکهادرپرداختتسهیالتباعثشدهبخشیازمنابعبانکی
به عنوان تسهیالت در استانهای دیگر پرداخت شود و به گفته راضیه علیرضایی ،رئیس
سازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویبهطورمیانگین26درصدمشکالتیکهدر
ستادتسهیلورفعموانعتولیداستانمطرحمیشود،مشکالتبانکیاست.
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سهامدارانپدیدهباردیگرمقابلاستانداریتجمعکردند

بوی بهبود ز اوضاع پدیده ؟
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پیگیری ۲۵۰پروندهکودکفروشی

مصرف برق با تغییر ساعات اداری
در خراسان رضوی کاهش یافت

درنشستطرحملیالگوینوینتوسعهمشاغلخانگیدرخراسانرضویمطرحشد

تالشبرایاتصالمشاغلخانگیبهبازار
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صفحه 2

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

تولیدکننده مواد اولیه را باید با ارز  8هزار تومانی نرخ بازار آزاد خریداری
کرده و ســپس کاال را با ارز  4200تومانی بفروشــد .بنابراین در چنین
بازاری تولیدکننده و صادرکننده اقدامی نمیکنند.
اما مصوبه جدید مبنی بر تشکیل بازار ثانویه از این لحاظ که تولیدکننده
و صادرکننده باید به توافق برســند ،بازار خاصی است و در واقع دولت
بدون اینکه بخواهد نرخ واقعی ارز را تعیین کند ،اوال ارز به حوزه تولید و
صادرات و واردات هدایت میشود و در صورتی که مدیریت صحیحی باشد،
نه در حوزههایی مثل سفر و ...این امر میتواند یک بازار رقابتی برای ارز
ایجاد کند که تقاضاکنندگان ارز یعنی واردکنندگان و عرضهکنندگانش

یعنی صادرکنندگان به توافق اولیه میرسند و میتوان نرخ ارز را تقریبا
کنترل کرد .اما نمیتوان گفت در بازار ثانویه و طبق توافق تولیدکنندگان
و صادرکنندگان نرخ ارز به  4200تومان میرســد زیرا این موضوع به
میزان کششپذیری واردات و صادرات نسبت به نرخ ارز بستگی دارد .در
بازار ثانویه نرخ جدیدی برای ارز شکل خواهد گرفت بدون اینکه دولت
یا بانک مرکزی مسئولیت آن را برعهده بگیرد ولی در عین حال آن را
مدیریت میکنند.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
و رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد

توسعهیافته مالیاتدهندگان را سرمایههای اصلی اقتصاد مالیاتی به شمار
میآورند و به رضایت ،همراهی و جلب اعتماد آنها به عنوان اصلیترین رکن
در موفقیت و استقالل نظام مالیاتی باور دارند چرا که بدون همراهی و باور
مالیات دهندگان هیچ گاه اقتصادهای متکی بر درآمدهای مالیاتی شکل
نخواهند گرفت .مهمتر آنکه مردم دستگاه اجرایی اخذ مالیات را نماینده
یدانند و در کشورهای اسالمی نماینده دولت اسالمی .بنابراین
دولتشان م 
هرگونه عملکرد و رفتار صحیح و یا غیر صحیح دستگاه اجرایی را مستقیماً
به حساب دولت و حکومت اسالمی منظور خواهند کرد.
بنابرایــن مالیات باید بهگونهای وضع شــود که در راســتای صالحیت
مالیاتدهندگان باشــد و منجر به احساس گسترش عدالت و در نتیجه
توسعه و آبادانی میان مردم شود.
در کشور اسالمی ما استقالل نظام مالیاتی به دوران مشروطه باز میگردد
بهگونهای که در اولین دوره مجلس شورای ملی و در سال  1286شمسی،
مطابق با اصل  27قانون اساسی مشروطه «دیوان دعاوی مالیه» (از محاکم
چهارگانه ) تصویب شد و در مجلس سوم با تصویب ماده  30قانون جوزای
 1294و با تاسیس اداره «محاکمات مالیه» به رسیدگی تخلفاتی که افراد
مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه داشتند میپرداخت؛ همچنین بعد
از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
 1366بر اینکه قوانین مالیاتی در ایران نباید برخالف موازین شرع باشد ،به
عنوان یک محور در سالمت ساختار مالیاتی تاکید شده است.
اما متاسفانه از آن زمان تاکنون ساختار مالیاتی نتوانسته است به عنوان
یک نظام کارآمد تامین منابع مالی دولت اسالمی همراه با تبیین آن به
عنوان یکی از ارزشهای جامعه اســامی احساس ترویج عدالت مالیاتی
میان مالیاتدهندگان را حاکم کند؛ البته میتوان عوامل متعددی را برای
آن برشمرد .شاید مهترین آن عبارتست از آنکه دولتهای گذشته به علت
وابستگی اقتصادی کشور به منابع درآمدی نفت آنچنان که شایسته بوده
است به ترویج و تبیین مبانی و اصول استقالل نظام مالیاتی به طور کامل
و بالغ نپرداختهاند چرا که اساســا به درآمدهای مالیاتی توجه شایسته و

درخوری نداشــتهاند؛ اما خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد تالشهای
چشمگیر و قابل توجهی در راستای توسعه نظام مالیاتی کشور بودهایم .آمار
وابستگی بودجههای تصویب شده در این سالها همگی نشاندهنده توجه
به جایگزینی درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بوده است.
رسیدن به سهم مالیاتها از هزینههای جاری در بودجه عمومی به آستانه
 50درصد ،مکانیزه و الکترونیکی کردن فرایندهای مالیاتی ،تالش برای
پیادهســازی طرح جامع مالیاتی به منظور کارایی نظام مالیاتی و کاهش
هزینههای وصول مالیات ،تالش در تدوین اصالحیه جدید قانون مالیاتهای
مستقیم که از ابتدای سال  1395به اجرا درآمده ،ارتباط موثر و مستمر با
تشکلهای اقتصادی و اصناف و ...دستاوردهای محسوس و در خور تقدیر
مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی بوده که شایسته تقدیر و تحسین
است اما سازمان امور مالیاتی کشور در ابعاد دیگر استقرار نظام مالیاتی در
خور شان کشور اسالمیمان ،باید تالش و همت بیشتری به عمل آورد و
از آن جمله توجه به احساس عدالت مالیاتی به عنوان اصلیترین سیاست
راهبردی رفع تبعیضهای مالیاتی و به ویژه اعتمادسازی در میان کارآفرینان
و فعاالن مشروع اقتصادی ،اصالح رویههای غیر صحیح در روند دادرسی
مالیاتی ،اجرای صحیح قانون ،بخشنامهها ،مصوبات و آرای دیوان عدالت
اداری در راستای حاکمیت قانون ،تکریم مودیان و مودی مداری با رویکرد
اعتمادسازی و همراهی آنها میتوان اشاره کرد.
توجه و اهتمام ویژه به موارد مذکور میتواند مودیان و مردم را با سازمان
امور مالیاتی و بالطبع با حاکمیت اسالمی همراه و همسو سازد .بدون شک
بدون همراهی پتانسیل عظیم مودیان استقرار و توسعه فرهنگ مالیاتی در
کشور میسر نیست و هرگونه سهلانگاری و یا بیتوجهی منجر به شکاف
ما بین مردم و مودیان و فعاالن اقتصادی با اهداف و رسالتهای مقدس
نظام مالیاتی کشور شود که این وضعیت نه مطلوب سازمان امور مالیاتی و
نه همسو با مصالح ملی میهن عزیزمان است.
* معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی
در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

یا زیانده بوده و یا حاشیه سود کمتر از  15درصد داشتهاند و
مهمترین هزینه این واحدها سود تسهیالت مالی و هزینههای
بانکی بوده اســت .از آنجا که نرخ سود بانکی میتواند مشوقی
برای ســرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی بوده و از ســویی
قیمت تمام شــده پول برای نظام بانکی باال است ،لذا دولتها
باید تسهیالت اداره شدهای را به عنوان یارانه دولتی در اختیار
این بخش قرار دهند .عدم اطمینان نظام بانکی به سیاستهای
دولت و عدم ایفای تعهدات در این بخش موجب شده بانکها
نهایت ســختگیری را در اعطای وام به بخش صنعت داشته
باشند و نسبت باالیی از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها در
اختیار بخشهای تجارت و خدمات قرار گیرد.
تامین وثایق و تضمینهای بانکی :بدیهی اســت سرمایهگذار
تولیدی اگر ثروت و دارایی مســتقلی داشــته باشد آن را در
بخش تولید سرمایهگذاری و هزینه میکند .بانکها در اعطای
تسهیالت مالی عالوه بر تضمینهایی نظیر چک و سفته ،اسناد
ملکی را نیز مطالبه میکنند که سرمایهگذار در اختیار ندارد و
هزینه تامین وثایق نیز معموال حدود  2تا 4درصد نرخ تسهیالت
را افزایش میدهد.

سپردهگذاری از محل تسهیالت :امروز هر واحد صنعتی -تولیدی
که بخواهد از بانکی تسهیالت بگیرد به طرق مختلف تحت فشار
قرار میگیرد تا  25درصد تســهیالت را در بانک سپرده کرده
و از آن در طول مدت بازپرداخت اقساط وام استفاده نکند و یا
سیستم حسابداری پیچیده بهرههای مرکب را آنچنان محاسبه
میکند که یک وام بانکی با ســود  16درصد 24 ،درصد برای
وامگیرنده تمام میشود.
دولتی بودن نظام بانکی و عدم اســتقالل بانک مرکزی :بانک
مرکزی نهادی است مستقل که نباید توسط دولت اداره شود.
متاسفانه با توجه به اینکه بیش از 80درصد فعالیتهای اقتصادی
در کشور دولتی هستند ،دولت در مالکیت و مدیریت آنها مداخله
میکند و در تخصیص منابع مالی به جای اینکه ضوابط اعتباری
و بازدهی مورد توجه قرار گیرد ،برخی موضوعات سیاسی و غیر
اقتصادی جایگزین آنها میشود .دولت در اعطای تسهیالت به
ویژه تسهیالت کالن و بدون ضابطه به بخشهای دولتی و فراهم
کردن رانتهای مالی برای این واحدها کوتاهی نمیکند و منابع
بانکی در شرایط غیر رقابتی در اختیار مدیران دولتی بدون رعایت
ضوابط اعتبارسنجی قرار میگیرد.

سهامدارانپدیدهباردیگرمقابلاستانداریتجمعکردند

بوی بهبود ز اوضاع پدیده ؟

عکس :وبسایت پدیده -هشتم اردیبهشت ۹۷

تقی ابراهیمی*

دنیای اقتصاد ،زهــرا صفدری -خبر تجمع
سهامداران پدیده مقابل استانداری خراسان
رضوی در ابتدای این هفته پس از خبرهای
خوشی که از سوی مدیرکل هماهنگی امور
اقتصادی اســتانداری و مدیرعامل شرکت
پدیده در اواخر هفته گذشته در خصوص این
مجموعه به گوش رسید ،تعجب برانگیز بود.
دی مــاه ســال  ۱۳۹۳بود که بــا پلمب دفاتر
غیرقانونی خرید و فروش ســهام شــرکت پدیده
در مشــهد و ممنوعیت خرید و فروش سهام این
شــرکت در خراسان ولوله ای در میان سهامداران
بی شــمار این مجموعه به راه افتاد و همان سال
با شروع نگرانیهای مردمی که به عنوان سهامدار
این شرکت ،سرمایه زندگی خود را به میان گذاشته
بودند ،تجمعات زیادی در مشهد و بعضا شهرهای
دیگر و پایتخت رخ داد .حساسیت موضوع پدیده
به حدی بود که تیرماه ســال  94رحمانی فضلی،

کمبــود منابع مالی در بانکها :در ســالهای اخیر با توجه به
بلوکه شــدن منابع مالی بانکها و عدم بازپرداخت تسهیالت
بانکی دریافتی از ســوی بسیاری از دانه درشتهای اقتصادی
و عدم ایفای تعهدات دولتی ،بانکها با کمبود شدید منابع رو
به رو هستند .ناکارآمدی نظامهای کنترلی در بانکها و اعمال
ســلیقه حاکمیت در توزیع منابع بانکی بدون رعایت صرفه و
صالح ملی ،ایجاد رانتهای شدید مالی برای برخی موسسات و
اشخاص حقیقی و حقوقی و ناتوانی در بازپسگیری تسهیالت
اعطایی ،آنها را با کمبود شدید منابع مالی مواجه کرده است و
این روند با توجه به فقدان سالمت کافی و مناسب در نظام بانکی
افزایشی است.
حجم باالی تســهیالت بانکی تکلیفی :اعمال فشــار از سوی
حاکمیت به سیستم بانکی برای تعیین نحوه توزیع منابع مالی
و دستاندازی دولتها به این منابع موجب شده بانکها حیاط
خلوت دولتها باشد .درحالیکه بانکها باید مدیریت منابع مالی
خود را در اختیار داشــته باشــند و بدون اعمال فشار از سوی
دولتها فعالیت کنند.
اعتبارسنجیهای غیر واقعی :افشای سوءاستفاده از منابع مالی

وزیر کشور از تشــکیل کارگروه پیگیری موضوع
تخلف پدیده شــاندیز و صیانت از حقوق مردم و
بیتالمال خبر داد.
پس از ورود شورای عالی امنیت ملی و استانداری
خراسان رضوی برای رفع مشکالت سهامداران این
شــرکت و بعد از جلسات متعدد ،سرانجام در دی
ماه سال  ۹۵معاون وزیر کشور از صدور پایان کار
پروژه عظیم پدیده شاندیز از سوی شهردار شاندیز
خبر داد .در اسفند ماه سال  ۹۵نیز مجوز تبلیغات
شرکت پدیده شاندیز در صداوسیما و سایر رسانهها
از سوی رحمانی فضلی صادر شد .البته ناگفته نماند
که در همه این سالها هر از گاهی سهامداران این
شرکت تجمع اعتراضی برکزار میکردند و به دنبال
احقاق حق خود بودند .طی این مدت در چند مرحله
مدیریت و اعضای هیات مدیره این شرکت تعویض
شــدند تا اینکه در مهرماه سال  96پدیده به تیم
جدید با مدیرعاملی ابوالفضل انتظاری منتقل شد.

بانکها در چند ســال اخیر نشان میدهد که بانکها یا تحت
فشار دولتمردان و یا برخی روابط ناسالم اداری اقدام به اعطای
تسهیالت به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی کردهاند که حتی
معادل ده درصد تسهیالت دریافتی وثایق و تضمینی در اختیار
بانک قرار ندادهاند و طرحهای توجیهی تهیه شده فاقد اقدامات
کارشناسی بوده و صرفا برای قابل توجیه بودن اعطای تسهیالت
عددگذاری شدهاند و مشخص نیست این عدم کفایتها تا کی
ادامه خواهد داشت.
کاهش اعتبار بانکها نزد افکار عمومی :همانطور که اشــاره
شــد ،سوءاستفادههای کالن بانکی ،عدم افشای نام بدهکاران
بزرگ بانکی ،ناتوانی نهادها در بازپسگیری اموال به یغما رفته
بانکی و سرمایههای مالی ،ورشکستگی موسسات مالی و برخی
بانکهای خصوصی ،فقدان ثبات در سیاستهای پولی ،مالی و
اعتباری ،کاهش شدید سود سهام بانکهای نیمه دولتی نظیر
ملت ،تجارت ،صادرات و غیره ،بسته بودن نماد معامالتی اکثر
بانکها در بورس اوراق بهادار و نظایر آن موجب شده است تا
سپردهگذاران اعتماد کافی به بانکها نداشته باشند و سپردههای
خود را به داراییهایی همچون سکه و ارز تبدیل کنند.

اما با وجود اینکه ظاهرا آرامش نسبی بر مجموعه
پدیده حاکم شده و هر از گاهی خبرهایی از سوی
مدیریت این شرکت مبنی بر بهبود یافتن اوضاع و
تالش و پیگیری برای حل مشکالت این مجموعه
عظیم شنیده میشود ،خبر تجمع سهامداران پدیده
در مقابل استانداری در ابتدای این هفته ،به خصوص
پس از خبرهای مدیرعامل این مجموعه در نشست
خبری اواخر هفته گذشتهاش ،تعجب برانگیز بود.

zمیهمانان ناخوانده استانداری

اما مدیــرکل هماهنگی امور
اقتصادی استانداری خراسان
رضوی با تکذیب موضوع تجمع
سهامداران ،اعالم کرد که این
افراد میهمان استانداری بودهاند.
به گزارش ایســنا ،علی رســولیان گفت :برخی
از دوســتان در مورد مجموعه پدیده نگرانیهایی
داشــتند که حضور آنها مقابل استانداری حالت
تجمعــی به خود نگرفت زیرا بــا حضور در محل
استانداری جلسهای با این دوستان برگزار کردیم.
وی افزود :این دوســتان در استانداری میهمان ما
بودنــد و موضوعاتی را با ما مطــرح کردند و از ما
درخواستهایی داشتند که زمان مفصلی را برای
رسیدگی به مشکل آنها لحاظ کردیم.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری
خراســان رضوی ادامه داد :بیشــتر مطالبات این
دوستان این بود که ارزش سهام افزایش پیدا کرده
تا بتوانند به منافع و خواستههای خود دست پیدا
کنند .طی هفتههای گذشته جلسات متعددی با
حضور استاندار با مدیران بانک برگزار شد؛ در این
جلسات توافق شــد که کارشناسان پیشنویسی
را تهیه کنند تا مشــارکت بانک و شــرکتهای
سرمایهگذاری را تعیین کنیم.
ادامه در صفحه2

کمتوجهــی به فرهنگ کار و تولید در نظام بانکی :بانکها در
اعطای تسهیالت توجه بیشتری به فعالیتهای تجاری و بازرگانی
دارند و برای جامعه اصناف و تجار احترام و جایگاه ویژهای قائل
هستند و ذهنیت آنها نسبت به سرمایهگذاری صنعتی مثبت
نیست .سرمایهگذاران صنعتی که سهم بزرگی در ایجاد ارزش
افزوده در جامعه از طریق ایجاد اشــتغال و پرداخت مالیات و
کاهش وابســتگی به تولیدات خارجی دارند ،مورد بیمهری و
کمتوجهی بانکها هستند .در این راستا به منافع ملی و افزایش
تولید ناخالص داخلی توجه مناسب و درخوری نمیشود.
ناکارآمدی سیستم بانکی در مقایسه با بانکهای جهانی :نظام
بانکی کشور با استانداردهای بینالمللی مانند IFRSوFATF
فاصله قابل توجهی دارد ،ساختارهای مربوط به حاکمیت شرکتی
( )Corporate Governanceو بانکــداری متمرکــز
( )Core bankingبه طور مناســب و کافی جاریسازی
نشدهاند ،مقررات پولشویی مطابق ضوابط بینالمللی رعایت
نمیشود ،بانک مرکزی از استقالل الزم برخوردار نیست ،قواعد
و مقررات بانکی کشور ناکارآمد هستند و سیستمهای بیمهای
نقش مناسبی را در روابط بانکی ایفا نمیکنند.

عکس :خبرآنالین

آثاربیثباتیارز
در تولیدو صادرات خراسان

عملکردنظامبانکیدرقبالصنعت
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درکمیسیونمعدناتاقبازرگانیمشهداعالمشد

 6میلیونو 400هزارتنذخیرهمعدنی
در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
بازرگانی خراسان رضوی خواستار پذیرش پروانه بهره برداری
معادن کوچک به عنوان وثیقه از سوی بانکهای استان شد.
علی اصغر پورفتح اهلل در سی و سومین جلسه
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
خراسان رضوی که با محوریت ارائه توانمندیهای
معدنی استان و بررسی زیرساختهای الزم به
منظور ایجاد زنجیره فراوری و به تبع آن ایجاد
ارزش افزوده در محصوالت معدنی در محل اســتانداری خراسان
رضوی برگزار شد ،افزود :با توجه به شرایط اقتصادی خواستار این
بودیم که اســتانداری و به ویژه معاونت اقتصادی ،به عنوان حامی
سرمایهگذاری از بخش معدن ،توجه بیشتری به این بخش داشته
باشد .یکی از ظرفیتهای حمایتی میتواند این باشد که بانکها
پروانه بهرهبرداری معادن کوچک و روستایی را به عنوان وثیقه بپذیرند
و استانداری هم از این موضوع حمایت کند .خوشبختانه بخشی از
مشکالت معدنی استان برطرف شده است و بخشهای دیگر مثل
اختالف نظر بین دســتگاه ها درباره استعالمات معدنی به صورت
موردی وجود دارد.
آریوبرزن مافی ،دبیر کمیسیون معدن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی اســتان نیز «خراســان
رضوی» را معدنیترین خطه کشور دانست و
گفت :هم اکنون  48معدن فعال در این استان
با شــش میلیون و  400هزار تن ذخیره وجود
دارد و برای رسیدن به هدف افق  1404باید در تولید سنگ آهن،
ســاالنه  10درصد رشــد داشته باشیم تا به رقم  162میلیون تن
برسیم .وی با تاکید بر اینکه در کل کشور استراتژی توسعهای مدونی
برای بخش صنعتی و معدنی نداشتهایم ،تصریح کرد :نوسان قیمت
مس ،روی و سنگ آهن در دنیا درکنار مدیریت نامطلوب معادن،
باعث تعطیلی  532معدن در کشور شده است .مافی اظهار کرد :هم
اکنون سرانه مصرف فوالد در کشور  250کیلوگرم است و استان ما
توانایی صادرات فوالد به افغانستان ،پاکستان و ترکمنستان را دارد.
zنقشهراهمعدنمهیاشد

حسین حسینزاده رئیس هیئت مدیره انجمن
تخصصی معدن خراسان رضوی نیز با بیان این
که در سال گذشته چند موفقیت خوب در بخش
معدن کشور و استان به دست آمد ،از تشکیل
شورای معادن استان ،تشخیص ماده  24مکرر،
کلینیک معدن و کمیته عارضهیابی به عنوان اتفاقات مهم در این
حوزه نام برد .وی با اشــاره به این که نقشه راه معدن در کشور به
مراحل آخر رسیده است و اواخر تیر یا مرداد ماه منتشر خواهد شد،
تصریح کرد :اگر این نقشه مهیا شود ،موفقیت خوبی است.
حســین زاده از موضوع آب و حمل و نقل به عنوان دو مســئله
اساســی معادن استان نام برد و گفت :دغدغه آب در بخش معدن
هنوز برطرف نشــده است و مسئوالن باید با جدیت به دنبال این
مسئله باشــند وگرنه در توسعه دچار مشکل میشویم .از طرفی
زیرســاخت های الزم به ویژه حمل و نقل ،موضوع بسیار مهمی
اســت؛ جابه جایی چندین هزار تن کنسانتره برای صنایع فوالد با
وضعیت موجود امکان پذیر نیست .وی اظهار کرد :حدود  97درصد
معادن ما کوچک و متوسط هستند و نگاه دولت فقط روی همان 3
درصد معادن بزرگ است و از این رو ،بزرگ ترین اجحاف به بخش
معادن کوچک و متوسط می شود .برای حل این مشکل باید اول
معادن کوچک را به متوسط تبدیل و از واگذاری های معدن کوچک
جلوگیری کنیم .معادن کوچک باید به هر طریقی تجمیع شوند و
نگاه به معادن متوسط هم بهبود یابد.

تازههای نشر

جنگهایارزی
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zثبترسمیسهامجبرانیپدیده

هماکنون پروژه پدیده شاندیز فعال است و  2000نفر در بخشهای این پروژه در دست ساخت مشغول به کار هستند

ادامه از صفحه اول
وی خاطرنشان کرد :آن چیزی که ما به دنبال آن هستیم
این است که بتوانیم بازار سهام را مدیریت کنیم و با دخیل
کردن شریک ،ارزش سهام را افزایش دهیم تا این سهامداران
به خواستههای خود دست پیدا کنند .همچنین این دوستان
نقطه نظراتی در رابطه با بعضی از موضوعات مدیریتی داشتند
که این نظرات را به مدیران عامل منعکس کردیم.
رسولیان با اشاره به اینکه سهامداران پدیده صاحبان این
شرکتند و همراهی و پیگیری این افراد بسیار موثر خواهد
بود ،خاطرنشان کرد :ما هم به عنوان نمایندهای از حاکمیت
تالش خواهیم کرد که مشکل این دوستان را حل کنیم .اگر
بتوانیم مشــکل حضور سرمایهدار در بخش سهام را فراهم

کنیم ،بسیاری از مشکالت ما حل خواهد شد.

zتوافقات اولیه برای مشارکت بانکها در مدیریت سهام
پروژه پدیده

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی همچنین از انجام توافقات اولیه برای جلب مشارکت
بانکها در پروژه پدیده شاندیز و مدیریت سهامهای خرد خبر
داد و گفت :با توجه به پیگیریهای جدی استاندار خراسان
رضوی از طریق دســتگاه ها و بخشهای مختلف از جمله
بانکها و شرکتهای ســرمایهگذاری ،طی دو هفته اخیر
نشستها و جلساتی با بانک مرکزی داشتهایم و همچنین
جلسهای با شرکتهای سرمایهگذاری در تهران در این رابطه
نیز برگزار کردهایم.

وی عنوان کرد :هفته گذشــته نیز با توجه به مجموعه
رایزنیهای صورت گرفته دو نشست در استانداری خراسان
رضوی از جمله با مدیران عامل سه بانک کشور انجام شد
تا زمینههای مشــارکت بانکها در پروژه و مدیریت سهام
مربوطه بررســی و راهکارها و زمینههای تحقق آن ارزیابی
شود .طی این نشستها توافقات اولیه انجام شد و هماکنون
گروه کارشناسی بدین منظور با حضور بانکها و مسئوالن
مربوطه تشکیل شده تا پیشنویس چارچوبهای کاری در
این رابطه تدوین شود.
رسولیان خاطرنشان کرد :با بانکهای دیگر هم به صورت
مجزا مذاکره شد و آنان نیز قول دادهاند تا سقف مشخصی
در موضوع پروژه پدیده سرمایهگذاری و مشارکت کنند .وی

دنیای اقتصاد ،ابوالفضل حیدری -مولف کتاب «جنگهای
ارزی» که ســالیان دراز مشاور نهادهای امنیتی ایاالت متحده بوده
است ،با تلفیق کردن دانش اقتصادی و مالی خود و تجربیاتی که در
دستگاه های امنیتی بهدست آورده ،گزارشی دقیق از کشاکشهای
آشکار و نهان کشورها بر سر مسائل ارزی ارائه میکند.
به گفته مولف ،سقوطهای مالی و اجتماعی به دفعات زیاد اتفاق
افتادهاند اما به سادگی نادیده گرفته شده یا فراموش شدهاند .ولی نه
تاریخ فراموشکار است و نه سیستمهای پیچیده از رفتاری که باید
انجام دهند ،سر باز میزنند .بازارهای سرمایه و ارزها ،سیستمهای
پیچیدهای هســتند و در پایان سقوط خواهند کرد مگر اینکه مهار
شوند ،به قسمتهای کوچکتری شکسته شده و اندازهشان کاهش یابد.
جنگهای ارزی در نهایت جنگی بر سر نقش و ارزش دالرند .با
وجود این ،به دلیل معرفی مشتقات مالی ،اهرم مالی باال ،چاپ بیرویه
پول و تضعیف طال ،دالر ماهیت تازهای پیدا کرده است .حاال زمان
سابق نیست که دالر را نجات دهند و زمان برای نجات دالر نیز در
حال کوتاه شدن است.

اما اواخر هفته گذشته ،مدیرعامل گروه
شرکتهای پدیده شاندیز در نشست
خبری خود خبرهای خوشــی درباره
افزایش ارزش سرمایهگذاری شرکت
پدیده و نیز ثبت رسمی سهام جبرانی
این شــرکت از هفته جاری داد .به گزارش ایرنا ،ابوالفضل
انتظــاری گفت :آخرین کارشناســی ســال  1394گروه
کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزش سرمایهگذاری مجموعه
پدیده را  100هزار میلیارد ریال اعالم کرده بود اما ه م اینک
ارزش ســرمایهگذاری این شرکت  200هزار میلیارد ریال
برآورد میشود .وی افزود :پیرو تصمیم ستاد تدبیر خراسان
رضوی و مکاتبات قضایی ،هفته آینده «سهام جبرانی» شرکت
پدیده شــاندیز ثبت رسمی میشــود و برای پشتیبانی از
نقدشوندگی و قیمت معامالتی سهام پدیده نیز رایزنیهای
ویژه با مجموعههای پولی و بانکی صورت گرفته تا صندوقهای
تامین مالی و شــرکتهای سرمایهگذاری بتوانند وارد بازار
خرید و فروش سهام پدیده شوند که به موازات آن پیشرفتهای
خوبی در حوزه ورود دو شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز
به بورس صورت میگیرد.
مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز گفت :بطور قطع
یکی از این شرکتها امسال وارد بورس میشود .صورتهای
مالی شرکتهای ابنیه و توسعه پدیده شاندیز طی سالهای
گذشته آماده و حسابرسیها نیز انجام شده بنابراین شرایط
عمومی شروع فرآیند ورود به بورس آماده میشود .وی افزود:
هم اینک بطور میانگین دو هزار نفر در بخشهای مختلف این
پروژه در شهر شاندیز مشغول به کار هستند .همه افرادی که
پیش از سال  1393در پدیده مشغول به کار بودهاند طبق

zبرخی از سهامداران همواره ساز مخالف میزنند

یزاده،مدیرفرهنگیوگردشگری
الههقل 
گروه شرکتهای پدیده شاندیز درباره
تجمع سهامداران در مقابل استانداری
به دنیای اقتصــاد میگوید :برخی از
سهامداران همواره ساز مخالف میزنند
و تحت هر شــرایطی چه با موفقیت و یا عدم موفقیت به
اعتراض میپردازند .وی میافزاید :این عده مخالف همیشگی
هستند اما اگر روشن بینانه به موضوع بنگرند ،میبینند اینکه
ذهنیت مردم و جامعه را نســبت به پدیده خراب کنند در
واقــع به ضرر خودشــان اســت چــون مــردم در جایی
سرمایهگذاری میکنند که خبرهای خوب بشنوند .قلیزاده
تاکید میکند :همین که مجموعه پدیده در حال حاضر روند
رو به جلو دارد و در حال احیا شدن است خبر بسیار خوبی
است اما ظاهرا برخی از سهامداران مخالف سیاستهای رو
به رشد جامعه هستند و در همه حال حتی در هنگام موفقیتها
مخالفت و اعتراض خود را نشان میدهند.

در نشست طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در خراسان رضوی مطرح شد

تالشبرایاتصالمشاغلخانگیبهبازار

دنیای اقتصاد -وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را
تدوین کرده و با همکاری سازمان جهاددانشگاهی

قرار است این طرح به صورت پایلوت در  9استان
اجرایی شود؛ استان خراسان رضوی اولین استان
پایلوت اجرای این طرح است.

مدیر مرکز کارآفرینی سازمان جهاد
دانشگاهی خراسان رضوی در نشست
طرح ملی الگوی نوین توسعه مشاغل
خانگی گفت :این طرح به طور کلی
شــامل  3بخش بررسی و شناسایی
اولویتبنــدی مزیتها و هماهنگیهای اولیه ،آموزش و
تونمندسازی و اتصال به بازار میشود .جواد سخدری ادامه
داد :قسمت اول آن یعنی بررسی و شناسایی اولویتبندی
مزیتها و هماهنگیهای اولیه انجام گرفته و ارائه آن نیز
صورت گرفته اســت .اما به دلیل اینکه کارآفرینی طرح
اساسا مبتنی بر کارآفرینی در حوزه توسعه کسب و کار
خانگی است ممکن بوده به فرصتهای جدیدی در حوزه
بررسی محیط کسب و کار دست پیدا کنیم .بنابراین این
اجازه به ما داده شــده که اگــر اولویتهای جدیدی را
شناسایی میکنیم وارد فضای اشتغال خانگی کنیم.
به گزارش ایسنا ،ســخدری خاطرنشان کرد :مرحله
شناســایی گرچه تمام شده است اما به دلیل پویا بودن
طــرح میتوانیم مزیتها و فرصتهای جدید مبتنی بر
منابع جدید را ارائه کنیم.
مدیــر مرکز کارآفرینی ســازمان جهاد دانشــگاهی
خراسان رضوی تصریح کرد :فاز دوم این طرح آموزش و

تعیینتکلیففعالیتبخشخصوصی
درحوزهعملیاتیآتشنشانیمشهد

نویسنده :جیمز ریکاردز
مترجم :حسین راهداری
ناشر :دنیای اقتصاد

همچنین از نهایی شدن وضعیت سهام جبرانی مردم در این
پروژه خبر داد و افزود :این سهام جبرانی تا سقف  12هزار و
 720ریال نهایی شده و در سامانه شرکت اعمال شده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی اضافه کرد :هماکنون پروژه پدیده شاندیز فعال است
و  2000نفر در بخشهای این پروژه در دست ساخت مشغول
به کار هستند .رسولیان تصریح کرد :مهمترین مساله بعد
از حل و فصل مباحث قانونی ،مدیریت سهام این پروژه بود
که در دســت پیگری و اقدام است و امیدواریم سریعتر این
موضوع به نتیجه مطلوب برسد و مشکل بسیاری از سها مداران
خرد نیز حل شود.

مصوبه میتوانند جایگزین مطالبات خود ،ســهام دریافت
کنند که عموما هم مراجعه کردهاند .همچنین طی دو سال
اخیر اسناد مالکیتی عرصه  44هکتاری پدیده شاندیز نهایی
و برای تمامی ساخت و سازهای حدود یک میلیون و 100
هزار مترمربعی مجوزهای ساخت و ساز و مصوبات شورای
عالی شهرسازی و معماری کشور دریافت شده است.
انتظاری خاطرنشــان کرد :کار ساخت و تکمیل تمامی
پروژههای این مجموعه گردشــگری در حال انجام است و
هــم اکنون  30پیمانکار و مشــاور جزء و کل در مجموعه
مشغول کارند و بخشی از ادعاها و تهدیدات مالی نسبت به
این مجموعه رفع شده است.
مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز افزود :در حوزه تجاری
نیز  400واحد پیش فروش و همه پیش نیازهای مربوط به
ساخت ،تکمیل و مسائل ثبتی و حقوقی برای تحویل و نیز
قرارداد رسمی سرقفلی فراهم شده لذا اعالم میشود همه
افرادی که واحدهای تجاری پدیده شــاندیز را پیش خرید
کردهاند میتوانند در مراجعه به واحد امالک ،مستغالت و
حقوقی شرکت برای دریافتی سند سرقفلی ملک خود اقدام
کنند .این مجموعه از معدود بنگاههای اقتصادی است که
تمام اتکای سرمایهای آن به مردم بستگی دارد .دستگاه های
عمومی و دولتی هیچ سهمی در پروژه پدیده شاندیز ندارند و
در آن هیچ اعتبار دولتی صرف نشده است.

دنیای اقتصاد -مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و
خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت :الیحه تعیین تکلیف
فعالیت بخش خصوصی در حوزه عملیاتی آتشنشانی در
کمیسیونهای شورای شهر در حال بررسی است و شورای
شهر این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.
حسن جعفری با اشاره به تجمع صبح
ش نشانان بخش
شــنبه تعدادی از آت 
خصوصی مشهد در عرصه میدان شهدا
گفت :ورود بخــش خصوصی به حوزه
عملیاتی آتش نشانی از سال  90آغاز و
در ســه دوره شورای شــهر ادامه داشته است و اکنون نیز
تصمیمگیری در این خصوص که قرارداد ادامه فعالیت بخش
خصوصی در حوزه عملیاتی تمدید شود یا خیر ،در حیطه
وظایف شورای اسالمی شهر مشهد است.
وی اضافه کرد :فرآیند واگذاری حوزه عملیاتی آتش نشانی
به بخش خصوصی بر اساس سیاست کلی واگذاری و برون
سپاری خدمات شهرداری در سراسر کشور بود که آتشنشانی
نیز جزو این موارد بود که در همین راستا ابتدا فراخوان عام
کشوری برای جذب پیمانکار منتشر شد و به دنبال آن نیز
مناقصه عام برگزار و به تصویب هیات مدیره نیز رسید.
جعفری خاطرنشان کرد :قرارداد بخش خصوصی آتش
نشانی چندی پیش به پایان رسیده و اکنون نیز تا تعیین
تکلیف حضور بخش خصوصی در حوزه عملیاتی آتش نشانی
توسط شورای شهر ،قرارداد آنها  4ماهه تمدید شده است
که مسئوالن بخش خصوصی نیز قرارداد نیروهای خود را بر
همین اساس تمدید میکنند که در این دوره بخش خصوصی
قرارداد یکی از نیروهایش را تمدید نکرده است.
وی تصریح کرد :طی  7سال گذشته تنها  4نفر از نیروهای
بخش خصوصی آتشنشــانی بنا به دالیل مختلف تعدیل
شدهاند و 30نفر دیگر نیز به دلیل قبول شدن در آزمونهای
سازمانهای مختلف به درخواست خود از مجموعه بخش
خصوصی جدا شدهاند.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی مشهد با بیان این که
اعتراض نسبت به حق و حقوق اشکالی ندارد ،اظهار کرد:
اما این اعتراضات باید از راه قانونی انجام شود ،اگر این افراد
نسبت به حق و حقوق خود اعتراض دارند باید به اداره کار
مراجعه کنند ،اما این که لباس سازمانی خود را بپوشند و
تجمع کنند و آبروی یک سازمان را ببرند پذیرفته نیست.
وی با بیان اینکه از ابتدا نیز قرار نبوده که نیروهای عملیاتی
آتشنشانی بخش خصوصی بعد از پایان قرارداد ،جذب این
سازمان شوند ،اظهارکرد :با این وجود حق و حقوق نیروهای
بخش خصوصی برابر نیروهای سازمانی پرداخت میشود و
رفاهیات نیز به آنها تعلق میگیرد.
جعفری ادامه داد :سال  90سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مشهد برای جذب نیرو آزمون برگزار کرد
که در آن حدود  6هزار نفر متقاضی شرکت کردند و از این
میان  200نیرو جذب شد .در آن زمان امکانات ،تجهیزات
و نیروی انسانی ما پاسخگوی یک سوم شهر بود و به دلیل
نداشتن امکانات کافی مقرر شد که بخشی از کمبودها توسط
بخش خصوصی انجام شود ،در آن زمان وزارت کشور مجوز
جذب همین  200نفر نیرو را هم صادر نکرد و ما از مجوز
استانی استفاده کردیم وگرنه به جای  200نفر 500 ،نیرو
جذب میکردیم ،لذا مجبور بودیم بخشی از نیروی مورد نیاز
را بخش خصوصی تامین کند.
وی یادآور شد :ما با اعتراض کردن مخالفتی نداریم ولی
معتقدیم که این اعتراضات باید از طریق قانونی انجام شود
و اگر این افراد نسبت به حق و حقوق خود شکایتی دارند با
مراجعه به اداره کار آن را پیگیری کنند.

حق و حقوق نیروهای بخش خصوصی
برابر نیروهای سازمانی پرداخت میشود و
رفاهیات نیز به آنها تعلق میگیرد

توانمندسازی بوده که در این مرحله تالش ما بر این بوده
ثبتنامها به صورت کامل صورت گیرد .همچنین تالش
خواهیم کرد با توجه به زنجیره ارزش در حوزه شناسایی
خود کارگاههایی را به صورت تخصصی برگزار کنیم.
وی تاکید کرد :مایلیم که دوستان ما در هر شهرستان
مبتنی بر مزیتهای موجود بتوانند پشــتیبانهایی را
شناسایی کنند که به این طرح متصل شوند.

zصدوربیشاز 100هزارمجوزمشاغل خانگیدراستان

مدیر اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت :اهمیت موضوع مشاغل
خانگی بر هیچکس پوشــیده نیست .در حال حاضر در
استان بیش از  100هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده
که این نشــاندهنده وجود یک ارتش خاموش در حوزه
مشاغل خانگی است .امید است با این الگو و برنامهای که
همکاران ما در سازمان جهاددانشگاهی هماهنگ میکنند،
این ارتش به درستی هدایت شود.
ی مشکالتی که در
محمد امین بابایی ادامه داد :با بررس 
حوزه مشاغل خانگی داشتهایم به این دست پیدا کردهایم
که این بخش دارای چند مشکل شامل مشکالتی در حوزه
تامین مواد اولیه ،استانداردسازی ،فروش بازار و نداشتن

آموزش و مشاورههای الزم در این زمینه بوده است.
بابایی خاطرنشان کرد :بیشترین ظرفیت استان ما با
شناسایی  4000نفر صورت گرفته ،در این راستا برنامهای
کــه ما در نظر گرفتهایم این بوده که بتوانیم براســاس
شناسایی سازمان جهاددانشگاهی در حوزه مشکالتی که
نام بردیم ،ورود پیدا کنیم و اقدامات ارزندهای انجام دهیم.
همچنین گامهای مثبتی را در راستای ایجاد بازار فروش
برای مشاغل خانگی برداریم.
وی بــا بیان اینکه همچنین میتــوان برای صادرات
کاالهای تولید شده در بخش مشاغل خانگی نیز برنامهای
را درنظر گرفت ،تصریح کرد :ایجاد زمینه صادرات برای
کاالهای تولید شــده در بخش مشاغل خانگی از نکات
حائز اهمیت بوده که میتوانیم در این راســتا گامهای
مثبتی برداریم.

در حال حاضر در استان بیش از  100هزار
مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این
نشاندهنده وجود یک ارتش خاموش در
حوزه مشاغل خانگی است

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی خبر داد

پیگیری ۲۵۰پروندهکودکفروشی

هماکنون همه شهرستانهای باال  ۵۰هزار نفر جمعیت در خراسان رضوی دارای اورژانس اجتماعی هستند

دنیای اقتصاد -مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی
گفــت :در بحث فروش نوزادان در حال حاضر پرونده
 ۲۵۰زوج در بهزیســتی موجود اســت که به صورت
غیرقانونی کودک را تحویل گرفتهاند و اکنون با مراجعه
به بهزیستی به دنبال صدور شناسنامه برای آنها هستند
اما غیر از این تعداد ،آمار دقیقی مبنی بر تعداد کودکانی
که بــه صورت غیرقانونی بــه خانوادهها تحویل داده
شدهاند ،در دست نیست.
به گزارش فارس ،حمیدرضا پوریوســف در نشست
خبری ســازمان بهزیســتی اظهار کرد :سال گذشته
ی سرپرســت و بد سرپرست
 ۸۸۰کودک و نوجوان ب 
تحویل بهزیستی شــدند که از میانگین  ۲الی  ۳نفر
در روز ۱ ،الی  ۲نفر آن نوزادان شیرخواره بودند و این
بی سرپرست و بد
نشاندهنده افزایش تعداد نوزادان 
سرپرست در استان است.
وی افزود :یکی از اتفاقات بســیاری خوبی که سال
گذشــته رخ داد ،تحویل  ۴۰کــودک معلول و بیمار
صعبالعالج به خانوادهها بود  .همچنین سال گذشته
میزان مشارکتهای مردمی برای کمک به مددجویان
بهزیستی حدود  ۷۸میلیارد تومان بود که  ۴۱درصد

آن شامل کمکهای نقدی مردمی میشد.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی تصریح کرد :در
سه ماهه اول سال جدید میزان مشارکتهای مردمی ۲۰
میلیارد تومان بود و در حوزه مسکن نیز سال گذشته
 ۶۱۳کمک بالعوض برای مسکن داشتیم که  ۲۱۴مورد
آن ،مسکن دو عضو معلول شهری بود.
پوریوســف ادامه داد :یکی از طرحهای بسیار خوب
ما ،تاســیس مراکز رفاهی کــودک و خانواده بود که
طی فراخوانی نسبت به  ۱۸مرکز در استان اعالم نیاز
کردیم .در این مراکز که کودکان  ۶تا  ۱۲سال نگهداری
میشــوند ،این امکان برای خانوادهها فراهم است که
به صورت پاره وقت و ســاعتی فرزندان خود را به این
مراکز بســپارند و یا همراه با آنها در این مراکز حضور
داشته باشند و همین پاره وقت بودن ساعت پذیرش
و همراهی خانوادهها با کودکان وجه تمایز این مراکز
با مهدکودکها است.
وی تاکیــد کــرد :در ســال  ،۹۶میــزان پذیرش
فرزندخواندگی نســبت به ســال قبل آن  ۵۰درصد
افزایش یافته است ،همچنین در بحث پیگیری آسیبهای
اجتماعــی  ۱۱اورژانس اجتماعی را در شهرســتانها

راهاندازی کردیم و هماکنون همه شهرستانهای باال ۵۰
هزار نفر جمعیت در اســتان دارای اورژانس اجتماعی
هستند .پوریوسف با اشــاره به بحث تعلق سهم سه
درصدی برای معلوالن در استخدامهای دولتی افزود:
سیاســت دولت بر مبنای کوچکســازی و کاهش
استخدامهای دولتی است؛ به همین دلیل ما باید در
بخش خصوصی به دنبال اشــتغال معلوالن باشیم .با
این وجود با توجه به اینکه امسال سالی است که دولت
قصد استخدام نیروی جدید دارد ،توجه خواهیم کرد
که در برگزاری آزمونها تمامی دستگاه ها این سهم سه
درصدی را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت مسئول
مرتبط قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

سالگذشتهمیزانمشارکتهای
مردمی برای کمک به مددجویان
بهزیستی حدود ۷۸میلیارد
تومان بود که  ۴۱درصد آن شامل
کمکهای نقدی مردمی میشد
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گزارش

گالیه فعاالن اقتصادی خراسان رضوی از مصرف منابع بانکی این استان در سایر استانها

چراغی که به خانه رواست...

دنیای اقتصاد -ســختگیریهای سیستم بانکی در خراسان رضوی داد بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران را
زهرا صفدری
خبرنگار
درآورده و مقایسه میزان پرداخت تسهیالت بانکی نسبت به سپردهها در این استان ،گویای وجود مشکالتی در این
سیستم برای متقاضیان تسهیالت است .براساس گزارش بانک مرکزی در سال  ،96میزان سپرده بانکهای استان
خراسان رضوی  761هزار و 294میلیارد ریال بوده حال آنکه تنها  57درصد از این مقدار یعنی  387هزار و  260میلیارد ریال تسهیالت پرداخت
شده است .همین میزان تفاوت رقم تسهیالت و سپردهها باعث شد که شافعی ،رئیس اتاق ایران و مشهد در آخرین جلسه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی این سوال را مطرح کند که مازاد منابع بانکی استان در کجا صرف شده است؟
بسیاری از فعاالن اقتصادی از عملکرد بانکهای استان گالیهمندند و معتقدند سختگیریهای بسیار زیاد بانکها در پرداخت تسهیالت باعث شده بخشی از منابع
بانکی به عنوان تسهیالت در استانهای دیگر پرداخت شود و به گفته راضیه علیرضایی ،رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی به طور میانگین
 26درصد مشکالتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح میشود ،مشکالت بانکی است .از طرفی در استان خراسان رضوی به دلیل سیاستهای
اجرا شده از سوی دولت ،تعداد واحدهای صنعتی بزرگ و دولتی بسیار کم است و حدود  98درصد صنایع این استان مربوط به بخش خصوصی است که  95درصد
از این مقدار در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند .به گفته کارشناسان ،تامین منابع مالی صنایع و شرکتها از دو محل بازار سرمایه یا بورس و بانکها یا
بازار پول صورت میگیرد و اغلب صنایع بزرگ منابع خود را از طریق بورس تامین میکنند و صنایع کوچک امکان ورود به بورس را ندارند و تنها از طریق سیستم
بانکی باید تامین سرمایه کنند؛ بنابراین اولویت بانکهای خراسان رضوی به دلیل اینکه بخش زیادی از صنایع این استان کوچک است ،باید در پرداخت تسهیالت
دوچندان شود .البته استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای گفتوگو گفته بود اینکه  70تا  80درصد منابع مالی از طریق بانک تامین میشود میتواند نقطه
آسیب باشد؛ ما باید برای تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی به سراغ ظرفیتها و ایدههای دیگر برویم و به آنها توجه کنیم تا انحصار بانکها شکسته شود.
zاختیارات محدود بانکهای استان دست آنها را
بستهاست

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی اختیارات
محدود بانکهای استان را یکی از دالیل
عملکرد نامطلوب آنهــا در پرداخت
یداندومیگوید:نمیتوانیم
تسهیالتم 
بگوییــم بانکهای اســتان صد در صد تســهیالت را با
یدهند چون هنوز فضای حاکم بر
بوروکراسی کمتر ارائه م 
بانکها و وضعیت موجود چندان مناســب نیست .اینکه
یدهند دو دلیل عمده
بانکها صد در صد تسهیالت را نم 
دارد؛ یکی ناشی از این است که اختیارات بانکهای استان
به شــدت محدود اســت؛ به طور مثال در زمینه سقف
تسهیالت در سطح استان رقمی باالتر از  5-6میلیارد تومان
پرداخت نمیشود و اگر رقم باالتری نیاز باشد باید پرونده
به تهران ارجاع داده شود .به همین دلیل یکی از مطالبات
جدی ما افزایش سقف مبلغ تسهیالت است که در جلسات
مختلف در تهران مطرح کردهایم.
علــی رســولیان دومین دلیــل عملکــرد نامطلوب
بانکهای اســتان در ارائه تسهیالت را عمکلرد برخی از
تسهیالتگیرندگان در سالهای گذشته و مطالبات معوق
بانکی دانســته و میگوید :این رفتار برخی از تسهیالت
گیرندگان دست و پای بانکها را تا حدی بسته و به همین
دلیل با نگاه سختگیرانهتری رفتار میکنند .باید نسبت به
کسانی که تسهیالت گرفته و در حوزه تولید کار نکردند،

رویکرد مطالبهگری داشته باشیم و در مقابل به کسانی که
تسهیالت را در تولید استفاده کردند اما به دلیل مشکالت
نتوانستند آن را بپردازند ،کمک کنیم.
وی با بیان اینکه در سال گذشته  25هزار میلیارد تومان
تسهیالت توسط کل بانکهای استان پرداخت شده است،
یدهد در پرداخت تسهیالت در حال
یافزاید :این نشان م 
م
رشدیم و شرایط در حال بهبود است .اینکه رتبه استان در
پرداخت تسهیالت نسبت به منابع بانکی پایین است ،برای
دیگر استانهایی که منابع زیادی دارند نیز صدق میکند.
برخالف گفته رسولیان و با توجه به آمار بانک مرکزی
این موضوع برای استان تهران به عنوان استانی که رتبه اول
منابع بانکی کشور را دارد ،چندان صدق نمیکند اما برای
اســتانهای اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی و مازندران
وضعیت مانند خراسان رضوی است .البته طبق اعالم بانک
مرکزی؛ يکي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپردهها
در استان تهران استقرار دفاتر مرکزي بسياري از شرکتها و
موسسات توليدي ساير استانها در استان تهران بوده و عمده
فعاليتهاي بانکي آنها از طريق شعب بانکها و مؤسسات
اعتباري استان مذکور انجام ميشود.
اما محمد منصوری دبیر سابق شورایهماهنگیبانکهای
استان در یکی از جلسات شورای گفتوگو توپ را به زمین
بانکهــای خصوصی انداخته و از عملکرد این بانکها در
اســتان انتقاد کرده و گفته بود بانکهای خصوصی طبق
نظر شورای هماهنگی بانکها عمکل نمیکنند و بهتر است
آنها هم به عضویت این شورا درآیند .او گفته بود :بانکهای

خصوصی در خراسان رضوی منابع را با سیاستهای غلط
جمع میکنند و معموال هم این منابع را در اســتان خرج
نمیکنند و میتوان گفت 90تا  95درصد منابع این بانکها
در مرکز هزینه میشــود .از طرفی این بانکها تبعیتی از
شورای هماهنگی بانکها ندارند.
رسولیان نظر متفاوتی دارد و نقش بانکهای خصوصی
در رتبه منابع به مصارف بانکی اســتان را چندان اثرگذار
نمیدانــد .او میگوید :بانکهای خصوصی نقش پایینی
در میزان تسهیالت استان دارند البته بخش کوچک هم
میتواند موثر باشــد اما بانکهای خصوصی که عملکرد
خوبی در خراسان رضوی داشتهاند هم وجود دارد .از طرفی،
با استاندار مکاتباتی با این بانکها برای عضویت در شورای
هماهنگی بانکها انجام دادیم.

zورود جدی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسانرضویبهمسائلبانکی

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به منظور
تبادلنظر دولت و بخشهای خصوصی و تسهیل فعالیتهای
اقتصادی ،بررسی و رفع موانع کسب و کار ،اتخاذ تصمیم
مؤثر و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع
ذیربط تشــکیل شده ،در استان خراسان رضوی ورودی
جدی به مســائل بانکی به عنوان یکی از مهمترین موانع
کسب و کار دارد .به طوریکه در مجموعه ای  46صفحهای
تمامی موانع کسب و کار در حوزه بانکی به لحاظ قانون،
آییننامه و بخشــنامهها را استخراج و در جلسه دو هفته
پیش بانک مرکزی با برخی از مسئوالن و فعاالن اقتصادی

رسولیان :سال گذشته  25هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط کل بانکهای استان پرداخت شده است

اســتان ارائه کرد .در این کتابچه مسائل بانکی مربوط به
قوانین ،مقررات ،دستورالعملها و ضوابطی که باید در سطح
ملی پیگیری و اصالح شــود ،عنوان شده و مسائل بانکی
که مربوط به حوزه اســتانی بوده نیز در قالب مصوباتی به
بانکهای استان ابالغ شده است .موضوعاتی مانند استمهال
وامهای بخش کشــاورزی ،لزوم ارائه قراردادهای یکسان،
دیرکرد بانکهای مرکز در ابالغ مصوبات به شعب استانی،
مسائل مربوط به تسهیالت سرمایه در گردش و ...از جمله
مواردی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است و از
سوی شورای گفتوگوی استان مطرح شده است .مسائلی
مانند ترهین قطعات شهرکهای صنعتی به عنوان وثیقه
بانکی ،ارائه نسخهای از قراردادهای بانکی به فعال اقتصادی
و اطالعرسانی درباره قراردادها در سایت بانکها هم از جمله
موارد بانکی پیگیری شده در سطح استان بوده است که یا
اجرا شده و یا در حال پیگیری برای اجرا است.

zبانکهای استان در رسوب سرمایهگذاری باید به حد
نصابکشوریبرسند

رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراســان رضوی که
مشــکالت و درخواستهای انجمنها و
تشکلهای بخش خصوصی را بررسی کرده
و در قالب پیشنهاد به شورای گفتوگو ارائه
یدهد ،درباره انتظارات بنگاههای اقتصادی از سیستم بانکی
م
استان میگوید :در شرایط اقتصادی موجود بنگاهها و مدیران
اقتصادی انتظار دارند سیستم بانکی بتواند خود را به حد نصاب
میانگین کشــوری از نظر رسوب سرمایهگذاری برساند و این
امکانپذیر است؛ نسبت منابع به مصارف بانکهای استان در
حد مطلوبی نیست اما برای رسیدن به نقطه مطلوب نیاز است
بانکها کمک بیشــتری انجام دهند .علی اکبر لبافی درباره
مصوبات بانکی شورای گفتوگوی استان اظهار میکند :در جلسه
اخیر در بانک مرکزی مواردی مطرح شد و ما مصوبه را گرفتیم
و بانک مرکزی ابالغ کرد؛ این مصوبه شامل بند «و» و«ط»
تبصره  16ضوابط اجرایی بودجه و درباره معافیتهای جرایم
بانکی و بخشــش سود و جرایم تا  100میلیون تومان بود که
طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرد این موضوعات اشکاالتی در
تامین منابع دارد و نیازمند است در مجلس بیشتر بررسی شود.

رئیسانجمنقالبسازی،تراشکاری
و ریختهگری :صنایع استان با کارمزد
ماهیانه  4تا  5درصد برای تامین مواد
اولیه خود ،ساالنه سودی  60درصدی
میپردازند .پس چطور از سود  18درصد
استقبالنمیکنند؟
یدهد :مورد دیگر این بود که اسناد و مدارک
وی ادامه م 
فردی که جریمهاش را پرداخته بود ،به او بازگردانده نمیشد
و این موضوع از سوی بانک مرکزی ابالغ شد که اسناد و
مدارک با وصول اصل تسهیالت باید ارائه شود و سیستم
بانکی نمیتواند مدارک را تا زمانی که دولت سهم خودش
را میپردازد ،گرو بگیرد.
لبافی درباه پیشــنهادات مربوط به سرمایه در گردش
نیز عنوان میکند :این پیشــنهادات در قالب ملی مطرح
شد .بانک مرکزی معتقد است که در شرایط کنونی تنها
پرداخت یک دوره از تسهیالت سرمایه در گردش مطلوب
نیست .در حال حاضر این تسهیالت یک دورهای است و
سقف بازپرداختش دوماهه تا یکساله است که با توجه به
مدت زمان رسیدن صنایع به فروش و سود ،زمان زیادی
طول میکشد و الزم است نگاههای متفاوتی حاکم شود
و آن نگاه حفظ بنگاههای اقتصادی و کمک به آنهاســت.
پیشنهاد ما این است که با تشخیص بانک در موارد خاص
مدت بازپرداخت تا سه سال تسری یابد.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان هم در جلسه اخیر
شــورای گفتوگو به موضوع سرمایه در گردش و سرمایه
ثابت صنایع اشاره و اظهار کرد :مساله بازسازی و نوسازی
صنایع از مســائل اساسی استان اســت و تقاضای مکرر
ما این اســت که نمیتوانیم با سرمایه در گردش در این
زمینه اقدام کنیم و نیازمند مدت بازپرداخت  5تا  10ساله
هستیم و با وجود اینکه بانکها  60درصد تقاضای صنایع
را اجرا کردهاند ،این رقم در موضوع بازسازی و نوسازی به

 10درصد هم نمیرسد .از طرفی بخش زیادی از معوقات
بانکی به این دلیل است که صنایع سرمایه در گردش را در
بخش بازسازی و نوسازی صرف میکنند و چون نمیتوانند
به موقع برگردانند خواستار تقسیط میشوند و به این ترتیب
نظام تقاضای تقسیط ایجاد میشود.
zسیستماعتبارسنجینادرست

اما عضو هیات رئیسه انجمن مدیران
صنایع خراسان دلیل اصلی پایین بودن
درصد پرداخت تسهیالت در استان را
عالوه بــر ســختگیری بانکها در
پذیرفتن وثایق ،در نحوه اعتبارسنجی
برای پرداخت تســهیالت ســرمایه در گردش میداند.
محمدعلی چمنیان میگوید :تامین سرمایه در گردش از
بانکها برای شــرکتها دارای دو بعد است؛ امکانپذیری
تامین و هزینههای مالی .در بعد امکانپذیری تامین سرمایه
مالی ،یکی از موانع بزرگ پیش روی صنعت در وهله اول
تامین وثایق است؛ هنوز سیستمهای اعتبارسنجی مدرن در
کشــورمان راه نیافتاده و بانکها برای پرداخت تسهیالت
سرمایه در گردش انتظار باالیی از وثایق دارند به گونهای
که متقاضی باید وثیقهای با ارزشی دو برابر مبلغ تسهیالت
ارائه بدهد اما کسی که همه سرمایهاش در صنعت است
نمیتواند وثیقه بسیار بزرگی در حد سرمایه در گردشی که
نیاز دارد ،بدهد .شرکتهایی که  30میلیارد تومان سرمایه
در گردش احتیاج دارند ،باید وثیقهای  60میلیاردی بگذارند
یافزاید :مانع دیگر روشهای بســیار
اما نمیتوانند .وی م 
مکانیکی بانکها برای تشخیص میزان سرمایه در گردش
برای یک واحد صنعتی است بانکها از محاسبات و نرمافزارها
یدهند
و روشهایی استفاده میکنند که اطالعات واحد را م 
و عدد تسهیالت را میگیرند .متاسفانه در این روش فقط
وضعیتحالواحد مشاهده میشوددرحالیکهروندپیشرفت
و تغییرات شرکتها در این روش در نظر گرفته نمیشود.
بانکها حتی بخشی از سرمایه در گردش شرکتی که میزان
فروشــش پایین آمده را پس میگیرند و این بعضا باعث
ورشکستگی صنایع میشود .بانک به صورت هوشمندانه
روند شرکت را بررسی نمیکند تا در هنگام بروز مشکل به
آن کمک کند در صورتیکه این به نفع خود بانک هم هست
تا واحد صنعتی بتواند مطالباتش را وصول کند .مدیران ما
در استان به روشهای مکانیکی و اعتبارسنجیهای سنتی
پایبندند؛اعتبارسنجیمدرنترتوانریسکبیشتربهمدیران
یدهد؛ در استان از ابزارهای مدرنتر استفاده نمیشود
بانکی م 
و مدیران جرات پذیــرش اینکار را ندارند و این منجر به
مصرف شدن منابع بانکی خراسان رضوی در استانهای
دیگر میشود.
چمنیانخاطرنشانمیکند:بخشدومدریافتتسهیالت
سرمایه در گردش به هزینهها مربوط است؛ اگر هزینههای
مالی بیش از تورم باشد قیمت تمام شده پول برای واحد
صنعتی افزایش مییابد و این واحدها را تضعیف میکند و
وضعیت امروز اینگونه است.
zصنایعکوچکاستانتشنهمنابعبانکیاند

رئیس انجمن قالبسازی ،تراشکاری و
ریختهگری نیز با اشــاره به وضعیت
نامطلوب استان در تسهیالت صندوق
توسعه ملی در سال گذشته میگوید:
در سال  96حدود  25درصد کمتر از
سال  95تسهیالت رونق تولید در استان جذب شده است.
صنایع کوچک استان که نمیتوانند از بازار بورس استفاده
کنند تشنه منابع بانکیاند اما برخی از مسئوالن به اشتباه
و برای انحراف افکار عمومی اعالم میکنند صنایع به دلیل
نرخ باالی سود بانکی تسهیالت را دریافت نمیکنند .این
درحالیست که صنایع استان با کارمزد ماهیانه  4تا  5درصد
برای تامین مواد اولیه خود ،ســاالنه سودی  60درصدی
میپردازند .پس چطور از سود 18درصد استقبال نمیکنند؟
از طرفی تولیدکنندهها برای تامین منابع خود ،با تخفیف
یدهند تا وجه خود
 30تا  40درصدی کاال را به خریدار م 
را به صورت نقدی دریافت کنند.
یافزاید :نســبت منابع به مصارف بانکی
عباس سادات م 
یدهد که پول مردم این استان در
خراسان رضوی نشــان م 
استانهای دیگر تســهیالت داده شده ،حال آنکه واحدهای
صنعتی استان نیازمند تسهیالتاند .وی یکی از دالیل معوق
شــدن بازپرداخت سرمایه در گردش را تفکر بانکها دانسته
و تصریح میکند :در شــرایط فعلــی و طبق روش بانکها،

کارشناس بانکی باید براساس طرح توجیهی واحد صنعتی،
مدت بازپرداخت تسهیالت را بین دو ماه تا یکسال تعیین کند
در حالیکه صنعتگر کمتر از سه سال نمیتواند بازپرداخت را
انجام دهد .سادات خاطرنشان میکند :متاسفانه تسهیالت
بانکی در عــرف عمومی در زمان رکود متقاضی کمتری
دارد و در زمان تورم تعداد متقاضیان افزایش مییابد؛ در
 5 ،4سال اخیر که تورم نسبی داشتیم صنایع نتوانستند
تسهیالت را جذب کنند و االن که در دوران تورم هستیم
و تسهیالت بانکی با هر نرخ سودی دارای صرفه میشود،
باز هم بخش تولید حاضر است با هر نرخی وام بگیرد .اما
موضوع اصلی حاشیه این تسهیالت است مثال بانک وثایق
محل اجرای طرح را نمیپذیرد؛ ما صنعتگران حاضریم سود
باالتر بانکی بپردازیم اما به شرطی که بانکها هزینه اضافه
بر ما اعمال نکنند .اینکه محل اجرای طرح به عنوان وثیقه
پذیرفته شود ،قانون مصوبه مجلس است اما بانکهای استان
به آن عمل نمیکنند.

بانکهای خصوصی نقش پایینی در میزان
تسهیالت استان دارند البته بخش کوچک
هم میتواند موثر باشد اما بانکهای
خصوصی که عملکرد خوبی در خراسان
رضوی داشتهاند هم وجود دارد
وی درباره نقش شــورای گفتوگو در حل مشــکالت
بانکی صنایع استان میگوید :متاسفانه زنجیره تاثیرگذاری
تصمیمات شورای گفتوگو کامل نیست و کار تا مرحلهای
که به استانداری میرود و مصوبه صادر میشود به خوبی
انجام میشود .دبیرخانه شــورای گفتوگوی استان هم
یدهد.
مصوبات پختهتری نسبت به سایر استانها ارائه م 
اما به شخصه مصوبه شورای گفتوگو را از طریق دادستانی
پیگیری کردم و سیســتم بانکی آن را اجرا نمیکند .الزم
است ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای گفتوگو داشته
باشیم .سیســتم بانکی از استانداری حرفشنوی ندارد و
بهتر است دستگاه قضایی در حمایت از مصوبات شورای
گفتوگو وارد شود.

zآیابامدیرانبانکیمتخلفبرخوردیشدهاست؟

مرتضوی ،معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در
جلسه اردیبهشت ماه شــورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی اســتان به بانکها درباره رعایت قوانین و اجرای
دستورالعملهای بانک مرکزی هشدار داده و گفته بود :اگر
موردی به دستگاه قضا ارجاع داده شود ،برخورد خواهیم کرد.
او حرفی از مصوبات شورای گفتوگو و اعمال قانون در صورت
عدم اجرای این مصوبات نزده بود اما برای اطالع از اینکه آیا
از آن زمان تاکنون با مدیر متخلفی در زمینه قصور از قوانین
بانک مرکزی برخورد قانونی صورت گرفته یا خیر ،به دنبال
انجام گفتوگو با مرتضوی بودیم که علیرغم پیگیری تقریبا
یک هفتهای ،دستمان از رسیدن به پاسخ این سوال کوتاه ماند.

خراسان رضوی نه تعداد زیادی صنایع
بزرگ دارد و نه تسهیالت به خوبی به
صنایع کوچک پرداخت میشود و این
در صورتی است که این استان رتبه سوم
سپردهگذاری در کشور پس از استانهای
تهران و اصفهان را دارد .سپردههایی
که بخش قابل توجهی از آن صرف
تسهیالتدهیبهواحدهایصنعتیسایر
استانهامیشود
در مجموع ،با نگاهی به وضعیت صنایع و تسهیالتدهی
بانکها در خراسان رضوی در مییابیم که در وضعیت کنونی
تقریبا همه چیز به ضرر این اســتان تمام شده؛ خراسان
رضوی نه تعداد زیادی صنایع بزرگ دارد و نه تسهیالت به
خوبی به صنایع کوچک پرداخت میشود و این در صورتی
است که این استان رتبه سوم سپردهگذاری در کشور پس
از استانهای تهران و اصفهان را دارد .سپردههایی که بخش
قابل توجهی از آن صرف تسهیالتدهی به واحدهای صنعتی
سایر استانها میشود.

جدول -تسهیالت پرداختی به بخش صنعت خراسان رضوی از ابتدای سال  96تا پایان خردادماه 97
تعداد واحدها

میزان تسهیالت (میلیارد تومان)

حوزه استفاده از تسهیالت

456

274

این میزان تسهیالت توسط واحدهای دارای مشکل چک برگشتی و یا بدهی معوق اخذ شده است

652

479

واحدهایی که تسهیالت را به طور مستقیم از بانک دریافت کردهاند

10

11

واحدهایی که برای بازسازی و نوسازی ماشینآالت خط تولید اقدام به اخذ تسهیالت کردهاند

1118

764
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روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

info@ donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد -رئیس اتاق بازرگانی ایران
گفت :باید سد تمرکز قدرت در مرکز کشور
شکسته شود تا از این رهآورد به توسعه متوازن
و منطقهای و همچنیــن عدالت اجتماعی
دست یابیم.
میزگرد تلویزیونی «رهیافت» با موضوع شورای
گفتوگــوی دولت و بخش خصوصی خراســان
رضــوی با حضــور رئیس اتاق ایران و اســتاندار
خراســان رضوی در مشهد برگزار شد و مواردی
همچون ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتوگو،
تعداد مصوبات اجرا شــده این شورا ،تورم قوانین
و مقررات در کشــور ،ضــرورت تمرکز زدایی در
تدوین قوانین ،لزوم شکســتن سد تمرکز قدرت
در مرکز کشــور ،مســائل مطرح شــده از سوی
بخش خصوصی در شــورای گفتوگو به عنوان
موانــع کســب و کار و ...از جمله موضوعاتی بود
که از سوی شــافعی و رشیدیان در این نشست
مطرح شد.
غالمحسین شافعی در این برنامه با ارائه گزارشی
از تاریخچه تشکیل شورای گفتوگو از سال 91
تاکنون ،اظهار کرد :تا قبل از تدوین برنامه ششم
توسعه ،مصوبات این شورا ضمانت اجرایی نداشت
ولی پس از آن مقرر شد اگر شورای گفتوگو در
خصوص موضوعی پس از طرح آن در صحن علنی
به نتیجه نرسید ،هیات دولت ظرف مدت یک ماه
آن را تعیین تکلیف کند.
وی به اهتمام شخص رئیس جمهور و وزیر کشور
برای ایجاد و شکلگیری اعتماد به بخش خصوصی
و تبدیل آن به یک اعتقاد اشــاره کرد و افزود :با
تحقق این موضوع شــاهد اقدامات اثر بخشی در
کشور بودهایم که به دلیل متراکم بودن مشکالت
متاسفانه این اقدامات موثر ،به خوبی دیده نشد.

تصویب برخی قوانین برای شرایط و
مقاطع خاصی صورت گرفته که در
وضعیت کنونی ،آن موضوع مرتفع شده
اما قوانین همچنان در حال اجراست که
این امر به رونق تولید و اشتغال لطمه
وارد کرده است
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

تورم قوانین و مقررات درکشور
شافعی :استانداران باید برنامه توسعه استان خود را به توسعه کشور پیوند بزنند

شورای گفتوگوی استان به دلیل برگزاری منظم جلسات در سال گذشته جایگاه نخست را در کشور کسب کرد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران با بیان این که شاهد تورم قوانین و مقررات
هستیم و در مقاطعی در مجلس شورای اسالمی،
تولید قانون به صورت انبوه شکل گرفت ،تاکید کرد:
تصویب برخی از این قوانین برای شرایط و مقاطع
خاصی صورت گرفته که در وضعیت کنونی ،آن
موضوع مرتفع شــده اما قوانین همچنان در حال
اجراست که این امر به رونق تولید و اشتغال لطمه
وارد کرده است.
وی تاکیــد کرد :با اصالح ایــن قوانین به طور
حتم شاهد بهبود فضای کسب و کار ،رونق تولید،
افزایــش ســرمایهگذاریهای خارجی و جذب و

zاجرای  90درصد مصوبات شورای گفتوگوی
استان

اســتاندار خراســان رضوی نیز از از اجرای ۹۰
درصد مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش
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در میزگردی با موضوع شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

هدایت نقدینگی و سرمایههای داخلی به سمت
تولید خواهیم بود.
شافعی تمرکززدایی در تدوین قوانین را ضروری
دانست و گفت :اســتانداران به عنوان والیان هر
منطقه باید با استفاده از تمامی نظرات و مبتنی
بر مزیتها و ظرفیتها ،برنامه توسعه استان خود را
تدوین و به برنامه توسعه کشور پیوند بزنند.

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

خصوصی اســتان خبر داد و گفت :شورای استان
به دلیل برگزاری منظم جلسات در سال گذشته
با تشکیل  12جلسه 49 ،دستور کار و  97مصوبه
جایگاه نخست را در کشور کسب کرد.
علیرضا رشــیدیان عنوان کرد :شورای استان با
توجه به ظرفیت باال ،توانسته در این مدت در سطح
ملی نقشآفرینی کرده و منشا اثر باشد به گونهای
که با جمعآوری قوانین مخل تولید و ارســال آن
به مرکز زمینه بهبود فضای کسب و کار استان و
کشور را فراهم کرد.
وی تفویــض اختیارات به اســتانها را یکی از
برکات شورای گفتوگو دانست و افزود :با تحقق

این مهم ،شاهد سرعت ،دقت و شفافیت بیشتر در
تصمیمگیریها هستیم که منجر به رونق تولید و
اشتغال و بهبود فضای کسب و کار شده است.
رشــیدیان راهاندازی کلینیک صنعت و بررسی
مشــکالت واحدهای تولیدی در آن را یکی دیگر
از مواردی دانســت که توانسته به رونق تولید و
اشتغال در استان کمک قابل توجهی داشته باشد.
او افزود :طی دو ســال اخیر  240مورد مشــکل
واحدهای تولیدی به این کلینیک ارســال و رفع
مشکل شد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :مشکالت
واحدهای تولیدی با نسخه واحد رفع نمیشود زیرا
برخی مســائل ناشی از مشکالت مدیریتی است،
چنانکه تعدادی از واحدها با مشکل به روز نبودن
خطوط تولید و مشکل بعضی از واحدها هم از رده
خارج شدن تولیدات است ،مشکل تعدادی نیز با
تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش حل میشود
که در این کلینیک مورد بررسی قرار میگیرد .البته
ریزش و رویش در واحدهای تولیدی امری طبیعی
اســت و اگر این موضوع به طور نامتعارف صورت
پذیرد باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به چالشــهای اخیر در حوزه ارز و
تالش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم تاکید
کرد :باید به گونهای برنامهریزی شود تا از افزایش
غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود .کاالهای اساسی
مردم تامین شده و اقالم مورد نیاز در قالب طرح
تنظیم بازار در دسترس عموم قرار دارد و بازرسان
باید با تشدید نظارتها ،عملکرد بازار را رصد کنند.
رشیدیان از عملکرد دستگاه های نظارتی استان
طی ماههای گذشــته قدردانی کرد و افزود :این
نظارتها منجر به بازگشت بیش از سه میلیارد تومان
اضافه پرداختی مردم به آنان شد.

مشکالت واحدهای تولیدی با نسخه
واحد رفع نمیشود زیرا برخی مسائل
ناشی از مشکالت مدیریتی است،
چنانکه تعدادی از واحدها با مشکل
به روز نبودن خطوط تولید و مشکل
بعضی از واحدها هم از رده خارج شدن
تولیداتاست

سامانه ارتباطی3000224800:
خبر

مصرف برق با تغییر ساعات اداری
در خراسان رضوی کاهش یافت

ایرنا-مدیراموردیسپاچینگشرکتبرقمنطقهایخراسان
گفت :تغییر ســاعات اداری در خراسان رضوی طی روزهای
گذشته میزان مصرف برق را در این استان تا  70مگاوات در
روز کاهش داده است.
حمید موســوی میزان کاهش مصرف برق در شهر مشهد را نیز
 45مگاوات در روز اعالم و بیان کرد :از روز سه شنبه  19تیر جاری
ســاعت شــروع کار ادارات و بانکها یک ساعت جلو کشیده شده و
این مراکز از ســاعت  6و  30دقیقه فعالیــت خود را آغاز میکنند.
وی اظهــار کــرد :از ابتدای شــروع مــوج گرما در اواســط خرداد
تاکنــون حداکثر مصرف در شــبکه تــا  3700مــگاوات در روز و
مربــوط به ســاعات  12تــا  17و حداقل مصرف بیــن  2000تا
 3000مــگاوات در روز مربوط به ســاعات اولیه صبح بوده اســت.
مدیر امور دیســپاچینگ شــرکت برق منطقهای خراســان افزود:
تاکنون هیچ مشــکلی برای تامین برق در منطقه خراســان وجود
نداشــته اما بــه دلیل خشکســالی و کاهش تولیــد نیروگاههای
برق آبی شــبکه سراســری برق در کل کشــور دچار کمبود تولید
شــده و ملزم بــه مدیریت مصرف و کاهش بار شــبکه هســتیم.
موسوی ادامه داد :با توجه به افزایش دمای هوا طی چند روز آینده در
خراسان رضوی مدیریت مصرف از سوی مشترکان در بخشهای مختلف
یمدتاحساسنشود.
ضروریاستتانیازبهخاموشیوقطعیبرقطوالن 

حریممشهد 2/5برابرمحدودهشهریاست

دنیایاقتصاد-مدیرکلنظارتبرساختوسازهاوکمیسیون
ماده 100شهرداریمشهدگفت:مساحتحریممشهد 2/5برابر
محدوده شهری است و باید برای نظارت بر حریم شهر ساز و
کار مشخصی در نظر گرفته شود.
مسعود ایاز با بیان اینکه مشکالت زیادی در محدوده و حریم مشهد
مقدس وجود دارد ،گفت :بعد از ابالغ طرح جامع شهر مشهد در سال
 95مساحت حریم از  30هکتار به  86هزار و  800هکتار افزایش یافت.
وی عنوان کرد :طرحی جامع برای رسیدگی و نظارت بر محدوده
حریم مشهد در حال طراحی است که در آن عالوه بر استفاده از فناوری
نوین برای شناسایی تخلفات ساختمانی ،از مشارکت همه دستگاه های
مرتبط نیز بهره گرفته است.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده  100شهرداری
مشهد به پلمپ قضایی تخلفات ساختمانی اشاره کرد و افزود :این امر
از طریق مراجع ذیصــاح فرصتی برای برخورد جدیتر با تخلفات
ساختمانی در راستای صیانت از حقوق شهروندان قانونمدار است.

مدیرعامل شرکت تولیدکننده رنگ سایپا:

راه رنگین کمانی ،راه طیف سایپا است
مدیرعامل طیف ســایپا گفت :از دو هفته قبل برنامه اســتفاده از تولیدات غیر
خودرویی را آغاز کردیم و ابتدای این مهم از خراسان رضوی کلید خواهد خورد؛ ما بنا داریم
مشهدرابهبازاریمناسببرایعرضهتولیداتطیفتبدیلکنیم.فریبرزظروفیدرحاشیهمراسمجشن
خودکفایی شرکت طیف سایپا تاکید کرد :ما برای افزایش بهرهوری در شرکت طیف برنامه داریم و در ماههای آینده
خبرهایخوبیرادراینزمینهخواهیدشنید.ویبااعالماینمطلبگفت:ماالزامداشتیمتابهیکشرکتدانشبنیانتبدیل
شویمکهاینمحققشدامابایدبتوانیمایندانشبنیانیرانگهداریم.

ظروفی ادامه داد :ما مجبور هستیم برای حفظ دانش
بنیان بودن شرکت ،مرکز تحقیقات و آزمایشگاهی
مجهز را برای شرکت ایجاد کرده و
در ادامــه باید نخبگان
جوان ایرانی

بنا داریم مشهد را به بازاری مناسب برای عرضه تولیدات طیف تبدیل کنیم

را جذب کنیم.
مدیرعامل طیف ســایپا با تقدیر از تمام
کارکنــان طیف برای اجرایی کــردن اهداف اعالم
شــده شــرکت ،گفت :در زمان حضور در شرکت،
قرار گذاشتیم تا  15تیرماه  97بتوانیم به بخشی از
اهداف اعالم شده برسیم و امروز اعالم میکنم که این
مهم محقق شــده است .وی ادامه داد :توسعه بازار،
معرفی محصوالت غیر خودرویی و بحث خودکفایی
را توانســتیم در ماههای اخیر به سرانجام برسانیم و
امروز اعالم میکنم که طیف سایپا یک شرکت دانش
بنیان است .ظروفی تصریح کرد :ما از کارهای کوچک
شروع کردیم و حاال  22محصول مهم را در سبد خود
داریم که در تولید آن به خودکفایی رســیدیم و در
ماههای آینده رشــد و شکوفایی بیشتری از شرکت
طیف شاهد خواهید بود.
وی  16تیرمــاه  97را روزی مهــم برای کارکنان
و مدیران طیف دانســت و افزود :روش ما از ابتدای
هفته آینده ناب خواهد شد یعنی تولید شرکت ناب
میشــود که این مهم  3مولفه دارد که شامل تفکر
ناب ،برنامهریزی ناب و فروش ناب میشود.
مدیرعامل طیف سایپا افزود :داخلیسازی محصوالت
خارجی از برنامههای ما بوده و هست و بدین منظور
سفارش گذاریها انجام شده و از یک ماه آینده رنگ
سفید پایه آب در شرکت تولید میشود .وی در مورد
عملکرد این مجموعه گفت :در

ســه ماهــه ابتدایی  97فروش شــرکت 18/9
درصد رشد داشته است و فروش  15/4میلیارد تومانی
را نشان میدهد .ظروفی افزود :فروش ما  19/8درصد
نسبت به سال قبل رشد پیدا کرده و در فروش غیر

خودرویــی نیــز 56
درصد رشــد فروش را تجربــه کردیم.
ظروفــی در مورد رشــد تولید شــرکت گفت :در
اردیبهشــت و خــرداد مجموعــا  1058تن تولید
داشــتیم و  5/3درصد رشد نسبت به سال گذشته
ثبت کردیم.

