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به بورس کاال گزارش میدهد
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دنیای اقتصاد از معضالت و چالشهای محیط کسبوکار و تداوم گالیه فعاالن اقتصادی

تاثیر محیط کسب و کار بر اقتصاد کشور
حسین محمدی*

نقش محیط در رونق و یا رکود کسب و کارها غیر قابل
انکار است .محیط مناسب می تواند مشوق کسب و کارها
و محیط نامناسب می تواند نابود کننده بسیاری از کسب
و کارها در داخل کشور باشد .محیط کسب و کار مجموعه
عواملی اســت که در داخل یک کشور می تواند روی
انگیزه های شروع ،تداوم و رشد کسب و کارها موثر باشد .این انگیزه ها می
تواند انگیزه های مالی یا غیرمالی باشد که در هر صورت منافع جانبی آن
برای جامعه موجب می شود دولت ها تالش کنند ،حمایت از کسب و کارها
را در برنامه های خود قرار دهند .به طور کلی ریسک های اقتصادی ،سیاسی
و سیاستی می تواند تاثیر به سزایی روی انگیزه های کسب و کار داشته باشد
و از این رو یکی از تالش های حاکمیت باید حداقل سازی ریسک ها برای
کسب و کارها باشد .عالوه بر ریسک ،بازدهی سرمایه گذاری نیز در کسب و
کارهای مختلف متفاوت است و تخصص ،مهارت و تجربه افراد نیز می تواند
در نوع کسب و کار (تولیدی ،بازرگانی و یا خدماتی) اثرگذار باشد .میزان فن
آوری بکار رفته ،درجه رقابت در بازار نهاده و محصول ،میزان حمایت دولت،
بازدهی سایر بخش های اقتصادی و مواردی از این قبیل نیز می توانند روی
شکل گیری و یا تداوم کسب و کارها اثر گذار باشند.
در شــرایط امروز اقتصاد ایران ،ریســک های سیاســی به دلیل بازگشت
تحریم های آمریکا افزایش یافته است و انتظار بر آن است که سیاستگذار با
اقدامات سنجیده ،ریسک های اقتصادی و سیاستی را حداقل سازد تا روی
انگیزه های کسب و کارها تاثیر مثبت برجا بگذارد .نوسانات نرخ ارز ،مشکالت
در تامین نهاده های تولیدی ،تورم باال ،نرخ های مالیات و تعرفه گمرکی ،نگرانی
فعاالن اقتصادی از آینده و مورادی از این قبیل نشــان می دهد که در سال
جاری ،ریسک های اقتصادی افزایش یافته و آثار آن بر کسب و کارها تقریبا
مشهود است .تعطیلی و زیان واحدهای اقتصادی ،هجوم نقدینگی به سمت
بازارهای موازی مثل ارز و طال به جای عرصه های تولیدی ،عدم برنامه جدی
برای حمایت از بازار سرمایه و زیان سهامداران خرد مواردی هستند که نشان
می دهند در عرصه اقتصادی ریسک فعالیت ها به شدت افزایش یافته است و
دولت برنامه و یا انگیزه ای برای کاهش ریسک های اقتصادی نداشته یا ندارد.
در عرصه سیاست گذاری نیز قوانین و مقررات پشتیبانی کننده فضای کسب
و کار در کشور وجود دارد ولی اهتمام جدی برای اجرای آنها وجود ندارد .به
عنوان نمونه علی رغم آنکه در ماده  22قانون برنامه ششم پیش بینی شده
بود که اقدامات مناسب برای شفاف سازی اقتصاد و تسهیل فضای کسب و
کار به شــیوه ای صورت گیرد که ساالنه  10رتبه وضعیت ایران در شاخص
سهولت فضای کسب و کار بهتر شود،
ادامه در همین صفحه

تحریمهای داخلی همچنان گلوی اقتصاد کشور را میفشارد
دنیایاقتصاد-امروزهدولتهادرتالشندتاباتسهیلکردنشرایطوقوانینو
مقرراتموجودفضاییآراموبدونتنشرابرایکارآفرینانوفعاالناقتصادی
فراهمکنند؛ایراننیزازاینقاعدهمستثنینیستامااینکهتاچهحددرتحقق
اینامرموفقبوده،پاسخآنرابایددرفضایکنونیکسبوکارکشور جست.
نظرات فعاالن اقتصادی و رتبه ایران در فضای کسب وکار جهانی که هر سال
از سوی بانک جهانی اعالم میشود ،نشان میدهد که ایران به نسبت منابع
و استعدادهای موجود نتوانسته فضای کســب و کار را آنطور که باید بهبود
ببخشــد.فعاالناقتصادیدرسالهایاخیرباچالشهاومشکالتیمواجه
بودند که کار و تولید را برای آنها دشوار کرده است؛ موضوعی که نمایندگان
استانی در مجلس شورای اســامی نیز بر آن صحه میگذارند .در ششمین
همایش ملی توســعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب وکار ،جمعی از
اســاتید ،فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان گردهم میآیند تا
نقشهراهیبرایحرکتکارآفرینانوفعاالناقتصایدرشرایطکنونیکشور
نشان بدهند .در آســتانه برگزاری این همایش ،به سراغ فعاالن اقتصادی و
نمایندگاناستانمیرویمتانظراتآنهارادرخصوصمهمترینموانعکسبو
کاردرایرانجویاشویم.رضاحمیدی،رئیسکمیسیونبهبودمحیطکسبو
کاراتاقبازرگانیخراسانرضوی،معتقداستبزرگترینچالشیکهدرمحیط
کسبوکارباآنمواجههستیم،قاچاقووارداتغیرضروریکاالست؛اگرمانع
این دو عامل مخرب شویم ،محیط کسبوکار بهبود مییابد .عواملی مانند
سیاستارزی،کنترلنرختورم،نرخسودبانکیو...میتوانددربهبودمحیط
کسبوکاراثرگذارباشداماتاثیرایندستهازعواملمانندجلوگیریازقاچاق
و واردات غیرضروری کاال نیست .به گفته وی ،با واردات غیرضروری و قاچاق،
بهکسبوکارواحدهایتولیدیآسیبشدیدیواردمیشود.البتهحمیدیبه
فرهنگسازیدربارهاستفادهازکاالیایرانینیزتاکیدوعنوانمیکند:برای
حفظاشتغالوجلوگیریازآسیبهایاجتماعیبایداستفادهازکاالیایرانی
ترویج یابد .از سویی دیگر ،باید تالش کنیم که اعتماد مردم به کاالی ایرانی
بیشازگذشتهشود.
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آمادگیبخشخصوصی
برای حل موقت کمبود واگن
صفحه 2

بوکار بر اقتصاد کشور
تاثیر محیط کس 
به قوانین و مقررات موجود است که گویا هیچ مرجع خاصی
نیز پیگیر تخلفات انجام شــده و یا عدم اجرای قانون توسط
نهادهای ذیربط نیست .عدم اجرای قانون ممکن است به دلیل
وجود ابهام در قانون ،عدم موافقت با مفاد قانون ،مســئولیت
پذیر نبودن افراد و ســازمان های مســئول در اجرای قانون
باشد .همچنین بوروکراسی در ایران ،فاقد ویژگیهای الزم و
طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصالح
نهادی است .درواقع به نظر میرسد هدف قانونگذار از تصویب
گونــهای از قوانین که به منظور اصالح نهادها و به طور کلی
«نظام نهادی» به تصویب میرسندبه دلیل ناتوانی دستگاه
بوروکراسی به سرانجام نمیرسد .می توان قوانین متعددی از
جمله هدفمندی یارانه ها ،قانون اصل  ،44قانون بهبود فضای
کسب و کار و  ....را نام برد که عمال اجرایی نشده اند و هیچ

فرد یا سازمان خاصی نیز در این خصوص پاسخگو نبوده است.
از این رو وضع قوانین جدید نیز عمال راهگشا نبوده و باید در
مجلس شورای اسالمی و یا سایر نهادهای ذیربط مرکزی برای
پایش و بررسی قوانین ،اجرای آنها و دالیل عدم اجرا و پیگیری
حقوقی افراد یا سازمانهایی که تمام یا بخشی از قانون مصوب را
اجرا نکرده اند وجود داشته باشد تا دور زدن و یا عدم اجرای
قانون برای افراد و سازمانها هزینه سنگین داشته باشد .در این
شرایط می توان امیدوار بود که قوانین مربوط به بهبود فضای
کســب و کار و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد با
قوت بیشتری اجرا شده و با بازسازی اعتماد سرمایه گذاران،
فضا به تدریج برای افزایش ســرمایه گذاری ،کاهش ریسک
فعالیت های تولیدی و رشد اقتصادی فراهم شود.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ضرورت و اهمیت شناسنامهدار کردن زعفران

سمیرا سبزواری*

زعفران ( )Saffronیکی از محصوالتی
است که خاستگاه اصلی آن ایران است،
مهم ترین مناطق تولید زعفران در ایران
استانهای خراســان رضوی و خراسان
جنوبی هســتند ،آمارها نشان می دهد
سطح زیر کشت زعفران در کشور در سال گذشته 107 ،هزار
هکتار بوده اســت که از این میزان  84هزار هکتار سطح زیر
کشت زعفران در خراسان رضوی بوده ،همچنین سال گذشته
میزان تولید زعفران در کل کشور  370تن و میزان تولید آن
در خراسان رضوی  289تن بوده است.
زعفران ایران با پیشینه  3هزار ساله و سهم  92-94درصدی
در تولید زعفران در جهان ،در رتبه اول قرار دارد.
از عمده کشــورهایی کــه صادرات زعفران ایــران به آنها
انجام میپذیرد ،میتوان به عمان ،امارات متحده عربی ،قطر،
افغانستان ،اسپانیا و  ..اشاره کرد.
مصرف ساالنه زعفران در جهان  350تن است و باید گفت،

عالوه بر ایران 7 ،تا  8کشور دیگر حدود  50تن زعفران تولید
و عرضه می کنند و برخی از آن ها با قدرت در بازار حضور دارند
و رقیب جدی زعفران ایران محسوب می شوند.
بــا توجه به اهمیــت زعفران ،به عنــوان یک محصوالت
استراتژیک ایران و استان خراسان ،باید گفت ،یکی از الزامات
برندســازی محصوالت ایرانی به ویژه زعفران ایران ،به ایجاد
شناسنامه معتبر برای آن معطوف میشود ،بنابراین ،در خصوص
زعفران ،هویت دار شدن این محصول از سویی و تالش برای
جهانی سازی زعفران از سوی دیگر از اهداف طرح کدگذاری
زعفران بوده ،همچنین رسیدن به ارزش افزوده زعفران ،باید
چشم انداز تولید این محصول باشد تا از صادرات آن ،اقتصاد
غیرنفتیکشوررونقبیشتریبیابد.برایحفظوتوسعهموقعیت
کنونی زعفران ایران در سطح جهان ،باید محصول باکیفیت
مطلوب ،بهداشتی و قابل رقابت با سایر کشورها تولید کنیم.
در سال های اخیر و در راستای شناسنامه دار کردن زعفران
خالص ایرانی ،طرح بهبود کیفیت و شناسه تولید زعفران ایران،
با هدف بهبود کیفی زعفران ،کسب ارزش افزوده و رهگیری

محصول به منظور جلوگیری از تقلب و سوء استفاده رقبا اجرا
میشود ،چراکه بيتوجهي به رقابت اين محصول با كشورهاي
ديگر ،زنگ خطري در اين زمينه است.
نکته مهم آن است که با کدگذاری زعفران میتوان برندی با
امنیت بین المللی برای محصول ایجاد کرد ،چراکه با شناسنامه
دار کردن محصوالت کشاورزی مصرف کننده به سادگی میتواند
از نحوه کشت ،زمان کشت و درجه کیفیت آن اطالع پیدا کند.
دقت در تولید و عمل آوری این محصول ارزشــمند عالوه بر
تاثیرات جهانی آن در صادرات ،سبب افزایش درآمد زعفرانکاران
می شود ،قطعا با شناسنامه دار کردن زعفران قیمت فروش آن
نسبت به فروش به روش سنتی  10تا  20درصد افزایش می
یابد ،در راستای اجرایی شدن هر چه بهتر طرح جامع زعفران ،و
شناسنامه دار کردن آن ،باید حمایتهای الزم از تولید و صادرات
این محصول به عمل آید و در راستای اقتصاد مقاومتی و افزایش
صادرات محصوالت غیرنفتی به محصوالت استراتژیک کشور از
جمله زعفران توجه بیشتری مبذول شود.
* دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

آمادگی مجلسبرایهمکاری درمگاپروژهآب و زعفران خراسانرضوی
صفحه 2

در مراسمافتتاحکلینیکبرندمشهدمطرحشد

جایی برای عارضهیابی برندها
صفحه 4

دردیدارسرکنسولجمهوریقزاقستانبانایبرئیساتاقمشهدتاکیدشد

ظرفیت توسعه تعامالت ایران و قزاقستان
در بخشهای شهرسازی و کشاورزی
صفحه 3

عکس :محسن اسماعیل زاده  /دنیای اقتصاد

یادداشت

ادامه یادداشت
اما آخرین گزارش ســهولت فضای کســب و کار جهانی
در ســال  2019حاکی از آن است که وضعیت ایران در این
شاخص نسبت به سال  2018به عدد  128رسیده و  4رتبه
بدتر شده است .این گزارش حاکی از آن است که رتبه ایران
در ســال  2019در زیرشاخص های شروع کسب و کار عدد
 173و در حمایت از سرمایه گذاران خرد نیز  173از بین 190
کشور مورد بررسی بوده است .به عبارت دیگر وضعیت کشور
در شروع کسب و کارهای جدید و حمایت از سرمایه گذاران
خرد نسبت به سایر زیرشاخص ها از جمله دریافت مجوزهای
ساخت و ثبت مالکیت بحرانی تر بوده است.
یکی از مهمترین مســائل موجود در کشور که بر محیط
کسب و کار نیز آسیب جدی وارد ساخته است ،عدم پایبندی
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صادرکنندگانخراسانیازمشکلتکراری
حملونقلصادراتگفتند

آمادگی بخش خصوصی
برای حل موقت کمبود واگن

دنیای اقتصــاد ،افســانه آشــفته -جمعی از
صادرکنندگان خراسانی در نشستی در خانه صنعت،
معدن و تجارت استان گرد هم آمدند تا بحران کمبود
واگن و چالشهای حمــل و نقل ریلی برای صادرات
خراسان رضوی را با رسانهها در میان بگذارند.
فیــروز ابراهیمی ،دبیــر خانه صنعت ،معــدن و تجارت
خراســان رضوی در این نشست با اشاره به اینکه  ۵۰درصد
صادرات استان توســط حمل و نقل ریلی صورت میگیرد
و  ۱.۵درصــد از صادرات کل کشــور را بــه خود اختصاص
میدهد ،افزود :با وجود اهمیت بســیار زیاد صادرات ریلی،
مســاله کمبود واگن سالهاســت که بر روی شانه استان
سنگینیمیکند.
وی گفت :طی دو ،ســه سال اخیر ظرفیت تولید در کشور
دو برابر شــده اما قدرت خرید مردم طی  ۱۵سال به شدت
کاهــش پیدا کرده اســت؛ خانه صنعت ،معــدن و تجارت
خراسان رضوی از سال  ۸۰تا ســال  ۹۵میزان تورم رسمی
و میزان تولید را مورد بررســی قرار داد؛ بهطور میانگین نرخ
تورم کشور  17.5درصد بوده و در همین مدت  12.5درصد
حقوق مردم افزایش پیدا کرده است بنابراین یک اختالف ۵
درصدی بین میزان تورم و افزایش حقوق مردم وجود دارد.
ابراهیمی اظهار کرد :مشکالت ما در کشور از قانون انرژی
تبعیت میکند یعنی مشکالت از بین نمیرود و تنها از سالی
به ســال دیگر منتقل میشود مانند پیمانسپاری ارزی که
چندین بار این تجربه تلخ را داشتهایم و بسیاری از بازارهای
خود را از دست دادهایم.
وی افزود :با هدف کاهش آثار تحریمها در اقتصاد ،تاکنون
نیاز  ۱۲۰واحد تولیدی به مواد اولیه ،ماشین آالت و قطعات
را شناســایی کرده ایم که این نیازمندی هــا بالغ بر ۱۰۰
میلیون یورو و  ۶۰۰۰تن اســت .همچنین با همکاری اتاق
اصناف و اتحادیه های صنفــی ،نیاز  ۱۰۰۰واحد تولیدی را
احصا کردهایم که ارزش آن  ۱۰میلیون یورو است.
دبیر خانه صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره
به اینکه در این تشکل یک مرکز مبادله ارزی ایجاد کردهایم
که محــل تامین ارز مــواد اولیه ،ماشــین آالت و قطعات
واحدهای تولیدی و صنعتی اســت ،تصریح کرد :نیازهای
شش ماهه واحدهای تولیدی و صنعتی استان را هدفگذاری
کردهایم اما انتظار ما این اســت که بخــش دولتی بیش از
گذشته در این مقوله حضور پیدا کند.
وی تاکید کرد :ســه ماهه طالیی صادرات خود را به علت
کم کاری و کمبود واگن از دســت دادهایم .این درحالیست
که حقوق دولتمران حتی در بدترین شــرایط اقتصادی نیز
کاسته نمیشود.
ابراهیمی با بیان اینکه ارزش پایه محصوالت صادراتی ما
غیر واقعی اســت ،گفت :به عنوان مثال لولههای پلی اتیلن
به کشورهای منطقه صادر میشود که ارزش آن بین  ۱۲تا
 ۱۵هزار تومان اســت در حالی که قیمت پایه صادراتی این
محصول تنها  ۳دالر است بنابراین قیمت پایه صادراتی یکی
از موانع جدی برای صادرات استان به شمار میرود.
وی خاطرنشــان کرد :دولت صادرکننــدگان را موظف
به بازگشــت ارز حاصــل از صادرات کرده که مــا به عنوان
بخش خصوصــی با این امر مشــکلی نداریــم چراکه این
ارز باید به کشــور بازشــود اما باید با یک روش ســاختار و
فرآیندهای مناســب این امــر صورت گیرد .این مســاله
در صــادرات کاالهایــی ماننــد زعفران ،ســیمان و غیره
دیده می شود.
کاظم شیردل ،عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی نیز اظهار کرد :تولید و تجارت از مولفه های
اصلی در حوزه حمل و نقل ریلی است که باید زیرساختهای
مناسبی داشته باشد و این امر نیازمند حمل و نقل چابک و
پویاست .اســتفاده از حمل و نقل جادهای و ترانزیت مقرون
به صرفه نیست زیرا گرانی قیمتها و مشکالت با کشورهای
آسیای میانه ،این حوزه را دشوار کرده است.
وی با اشاره به وجود مشــکل در حوزه واگن در  ۱۵سال
گذشته ،گفت :این مساله در ســالهای گذشته به صورت
مقطعی حــل و به ســالهای دیگر موکول میشــد اما از
ابتدای امسال باز هم درگیر این مســاله هستیم به طوری
که بــازار ژانویــه و بازارهــای صادراتی خود را از دســت
دادهایــم و اکنون تنها امید ما به هشــتم مارس (روز زن) و
عید نوروز است.
شــیردل با بیان اینکه بیش از ســه ماه است که کاالهای
صادراتی در انبارها باقیمانــده ،ادامه داد :ما به عنوان بخش
خصوصی آمادگی کمک به راهآهن جمهوری اسالمی ایران
در خصوص حل مشکل کمبود واگن مسقف روسی طی دو
هفته را داریم .در حال حاضر نیاز استان به واگنهای مسقف
روســی برای صادرات کاالهای دپو شــده  ۲۰۰واگن است
اما برای تامین نیاز روزانه واگن اســتان بــه  ۱۰تا  ۱۵واگن
نیاز داریم.

اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح کردند

آمادگی مجلس برای همکاری در مگاپروژه آب و زعفران خراسان رضوی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس :به برکت تحریمها نرخ مبادله به نفع بخش کشاورزی تغییر کرده است

zتوجه به کسب و کارهای کشاورزی ،رویکرد وزارت
جهاد کشاورزی است

 zجمعیتمشهدبامنابعآبریزاستانهمخوانیندارد

محمد عالیی ،مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای
خراســان رضوی نیز با بیان اینکه روند شدید کاهش
بارش گویای این است که باید در مدیریت منابع آب
تجدیدنظر اساســی کرد ،گفت :در حال حاضر بعد از
 60سال جمعیت مشهد به 3میلیون و  300هزار نفر
رسیده و 53درصد جمعیت استان را دربرمیگیرد که
به هیچ عنوان با ظرفیت منابع آبریز استان همخوانی
ندارد.
وی تاکید کرد :بحران آب در کریدور شــرق کشور
دو تهدید جدی به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق
مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همانطور که
االن جمعیت حاشیه شهر از سه استان کشور بیشتر
است.

علی اکبر مهرفرد ،معــاون بازرگانــی وزیر جهاد
کشــاورزی رویکرد وزارت جهاد کشــاورزی را توجه
به کسب و کارهای کشــاورزی خواند و افزود :اشتغال
در  10بسته تعریف و پیش بینی شده که یکی از آنها
گلخانهها است؛ بر این اســاس ،ساالنه 2500هکتار
گلخانه باید در کشــور ایجاد شود؛ هم اکنون 13هزار
و 500هکتار سطح کشت گلخانهای در کشور وجود
دارد که این رقم تا پایان امســال بــه  15هزار هکتار
خواهد رســید .هر گلخانه ،اشتغالزایی برای 10نفر را
به دنبال دارد و  2500هکتار گلخانه  25هزار شــغل
ایجاد میکند ،ضمن اینکه با توسعه گلخانه از آب بری
محصوالتهمکاستهمیشود.مهرفرداظهارکرد:باید
به این نکته توجه داشت که منظور از اشتغال در بخش
کشاورزی به این معنی نیســت که به صورت سنتی
زمین و محصول جدید ایجاد کنیم؛ در واقع ،در کسب
و کارهای نوین کشــاورزی اشتغال افزایش می یابد و
در بخش سنتی اشــتغال کم میشود .امروز در بحث
مکانیزاسیونکشاورزیپیشرفتهاییداشتهایمو75
درصد شالیها با ماشین برداشت میشود .اما در برخی
زمینه های کسب و کار کشاورزی ،حلقه های واسطی
وجود دارد که کسب و کار را دچار نقصان میکند.

شافعی :زمین های تجهیز شده برای
زراعت آبی در ایران  9میلیون و 600
هزار هکتار است و میزان صادرات
محصوالت کشاورزی ایران  6میلیارد و
 400میلیون دالر .این درحالیست که
کشور ترکیه با  5میلیون و  215هزار
هکتار زمین تجهیز شده 16/6میلیارد
دالر صادرات کشاورزی دارد
zتحرمی ها به نفع بخش کشاورزی است

احمدعلی کیخا ،رئیس کمیســیون کشــاورزی
مجلس شورای اسالمی نیز با اشــاره به مساله آب به
عنوان چالش اصلی استان خراسان رضوی و زعفران به
عنوان مزیت نسبی این استان گفت :بخش کشاورزی
مظلوم واقع شده و از رشــد الزم در سالهای گذشته
برخوردار نبوده است؛ در کشــور ما به خاطر حمایت
از چنــد واحد صنعتــی مثل خودرو ،حق اســتفاده
از تکنولوژی و اعتباربخشــی به ایــن موضوع برای
صنایع تبدیلی کشــاورزی گرفته شــده و این یعنی
سیاستهای ما در حوزه های مختلف مناسب توسعه
نبوده اســت .وی اعمال تحریمهــا را به نفع بخش
کشــاورزی خواند و افزود :از 30سال پیش این نکته
مطرح بود که پایین نگه داشــتن نرخ ارز برای بخش
کشــاورزی سم اســت و حال به برکت تحریمها نرخ
مبادله به نفع بخش کشاورزی تغییر کرده و با توجه به
این امر ،چه کسی باید پاسخگوی هزینه های تحمیل
شدهدر 40سالاخیربهبخشکشاورزیباشد؟یکیاز
اشکاالت موجود در مسیر توسعه کشاورزی کشور این
استکهبرمبنایعلمتصمیمگیرینمیشود.بایدنوع
فکر کردن خود را عوض کنیم و کمیسیون کشاورزی
مجلس آمادگی ایــن را دارد که در حوزه زعفران و آب
در قالب یک مگاپروژه به صورت ویژه همکاری هایی با
اتاقبازرگانیداشتهباشد.
قربان میرزایی ،سرپرســت اســتانداری خراسان
رضوینیزگفت:بخشیازمشکالتیکهامروزدرکشور
داریم شاید تاریخی اســت و نمیتوان گفت مخاطب
آنهــا ،این دوره از مجلس و دولت اســت اما اینکه چه
باید کرد بســیار مهم است .در خراسان رضوی که74
درصد اقلیم آن خشــک و  24درصد کم آب اســت،
اقدامات زیادی در زمینه آبیاری تحت فشــار و کشت
گلخانه ای و ...صورت گرفته و شاید مشکل این است
که برنامههای توســعهای به طور متوازن انجام نشده؛
البته ضریب مکانیزاسیون استان از  1/2به  1/7درصد
رسیدهاست.
zمجلس باید قانون گذاری در بخش کشاورزی را به
حداقلبرساند

جالل محمــودزاده ،نایب رئیس اول کمیســیون
کشاورزیمجلسنیزگفت:بخشدولتیونمایندگان
مجلس از همه مشــکالت و موانــع موجود در بخش
کشاورزی آگاهند اما با این وجود ،مشکالت همچنان
پابرجاست.دولتتنها 25درصدازبرنامهپنجمتوسعه
را عملیاتی کرده و در برنامه ششم توسعه هم در بحث
تسهیالت،غیرازبانککشاورزی 15،درصدتسهیالت

کیخا :بخش کشاورزی مظلوم واقع
شده و از رشد الزم در سالهای گذشته
برخوردار نبوده است؛ در کشور ما به
خاطر حمایت از چند واحد صنعتی مثل
خودرو ،حق استفاده از تکنولوژی و
اعتباربخشی به این موضوع برای صنایع
تبدیلی کشاورزی گرفته شده و این
یعنی سیاستها ی ما در حوزه های مختلف
مناسب توسعه نبوده است

zپیشنهادات دبیرخانه شورای گفتوگو برای حل
مشکالت بخش کشاورزی استان
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بحران آب در کریدور شرق کشور دو تهدید جدی به دنبال دارد؛ نخست تخلیه مناطق مرزی و دوم افزایش حاشیه شهر مشهد؛ همانطور که االن جمعیت حاشیه شهر از سه استان کشور بیشتر است

زهرا صفدری دنیایاقتصاد-،پنجاهونهمینجلسهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویباحضوراعضایکمیسیونکشاورزی،آبومنابع
خبرنگار
طبیعی مجلس شورای اسالمی و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مهمانان ویژه در اتاق مشهد برگزار شد .در این جلسه که برای
نخستین بار به ریاست قربان میرزایی ،سرپرست استانداری خراسان رضوی و اولین حضور محمدرضا کالیی به عنوان شهردار مشهد در شورای گفتوگو برگزار
شد،فعاالنبخشکشاورزی،مسئوالنتشکلهاومسئوالندستگاههایاجراییاستانبهبیاننظراتخوددربارهوضعیتکشاورزیخراسانرضوی،پتانسیلها
وظرفیتها،محرومیتهاومحدودیتها،عملکرددولتدراجرایقوانیناینبخشوتسهیالتواعتباراتتخصیصیافتهبهحوزهکشاورزیاستانو...پرداختند.
غالمحسینشافعی،رئیساتاقایراندراینجلسهباتقدیرازجنبوجوشکمیسیونکشاورزیمجلسدرارتباطبابخشخصوصیکشاورزی،خطاببهنمایندگان
حاضردرایننشست،ازاهمیتقانونبهبودمستمرفضایکسبوکاروتالشمجدانهمجلسبرایتصویبآنگفت.اواظهارکرد:دراجرایبندالفتبصرهمادهیک
اینقانون،اتاقوظیفهایجدیدپیداکردتاکشاورزی،آب،منابعطبیعیوصنایعغذاییرادراولویتبرنامههایخودقراردهد.مرکزمطالعاتکشاورزیوآباتاقو
دفاترکشاورزیوکمیسیونهایکشاورزیاتاقهایبازرگانیسراسرکشورابتدارویموضوعآبمتمرکزشدندوگزارشاتمفصلیآمادهوبهمجلسودولتتقدیم
کرد و خوشبختانه با نگاه درست نمایندگان مجلس از فاجعهای در مساله آب جلوگیری شد .وی درباره وضعیت کنونی کشاورزی کشور گفت :برخالف ادعایی که
میشود،درسیاستهایاقتصادیکشوردرطولسالهایگذشته،بخشکشاورزیکامالمظلومواقعشدهوحرکتبهسویاینبخشنبودهوسیاستهایکلیدولت
نیزبراینامرصحهمیگذارد؛دربخشتسهیالتبانکی،سهمماندهتسهیالتبانکهاوموسساتاعتباریدربخشکشاورزیدرسال 14.8،85درصدبودهواین
رقمدرسال 92به 10.4ودرسال 94به8.8درصدرسیدهاستدرحالیکهاگرسیاستهاحمایتازبخشکشاورزیاست،اینآمارنبایداینگونهنزولیباشد.
شافعیدربارهاستفادهبهینهازمنابعمحدودآبیدرکشورتاکیدکرد:برایاستفادهبهینهدرسالهایگذشتهفعالیتهایخوبیصورتگرفتهاماهنوزجایگاهخوبی
نداریم.زمینهایتجهیزشدهبرایزراعتآبیدرایران9میلیونو600هزارهکتاراستومیزانصادراتمحصوالتکشاورزیایران6میلیاردو400میلیوندالر.این
درحالیستکهترکیهبا 5میلیونو 215هزارهکتارزمینتجهیزشده 16/6میلیارددالرصادراتکشاورزیدارد،کرهجنوبیبا 753هزارهکتارزمین 11/2،میلیارد
دالر صادرات و مالزی با 380هزار هکتار 25/5،میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد .بنابراین به رغم تالش های انجام شده ،در مقایسه با سایر مناطق
هنوزعقبماندگیزیادیداریموتجهیزبخشهایکشاورزیبهمنابعبهخصوصدربودجهکشوراهمیتبیشتریمییابد.

ســایر بانکها باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد
اما تا کنون چقدر از این مقدار محقق شــده؟ برخی از
بانکها این تسهیالت را با پرونده سازی به بخشهای
دیگر میدهند و به قانون عمل نمیکنند؛ همانطور که
قانون بازنشستگی را تصویب کردیم اما برخیها به میز
چسبیدهاندوهنوزنمیخواهندبروند.
ویبهارائهراهکارهاییبرایتوسعهبخشکشاورزی
پرداخت و اظهار کرد :در وهله نخســت ،مجلس باید
قانونگذاریدراینبخشرابهحداقلبرساندونظارت
را افزایش دهد ،باید برای اجرای قانون روی دولت فشار
بیاوریم .آیین نامــه هایی که دولت برای اجرای قانون
صادر میکند ،عمال قانون را خنثی میکند و در نتیجه
قوانین اجرایی نمی شود؛ باید از این موضوع جلوگیری
کنیم .تولیدات کشــاورزی باید براساس ظرفیت آبی
باشــد و این جای افتخار ندارد که هندوانه ای را صادر
کنیم که  300لیتر آب برای تولیــد هر کیلوگرم آن
صرفمیشود.
zتالش برای کاهش 50درصدی مصرف آب خراسان
رضوی در دوره ای  4ساله

علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی،
آب و صنایــع تبدیلی اتاق بازرگانی مشــهد اظهار
کرد :اتاق ایران با اولویت قرار دادن استان خراسان
برای برنامــه ریزی در جهت کاهــش مصرف آب،
مطالعات خود را در دشــت های منتخب خراسان
آغاز کرده و پیش بینی میکنیم با اعمال روشهای
مختلف در کنار حفظ ارزش تولیدات کشــاورزی،
می توان مصــرف آب را در دوره ای  4ســاله تا 50
درصد کاهش داد که این موضوع نیازمند پشتیبانی
مجلس است.
وی تاکید کرد :با توجه بــه اهمیت زنجیره های
ارزش خواهان تسری مزیت های بخش کشاورزی
هستیم؛ شهرک گیاهان دارویی و شهرک سوغات
در این زمینه بسیار مهم است و امیدواریم با توسعه
این بخش شــاهد بازگشــت منافع آن به اســتان
باشیم .افزون بر این ،اختصاص سهم بودجه زعفران
و تحقق این موضوع هــم میتواند در ارزش آفرینی
برای بخش کشاورزی استان بسیار اثرگذار باشد.
محمــد بحرینیان ،عضو هیــات نمایندگان اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی خراســان
رضوی نیز در این جلســه با اشــاره به تفاهم نامه
رئیس ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت جهاد
کشــاورزی در خصوص تخصیــص منابع  18هزار
میلیــاردی برای ایجــاد  89هزار شــغل در بخش

کشاورزی گفت :عموم کشورهای دنیا از این قضیه
گذشته اند که شغل در بخش کشاورزی ایجاد کنند
چون این باعث فشــار بر منابع زیرزمینی کشــور
میشود؛ قدر مطلق اشــتغال از سال  35در کشور
ما که  3میلیون نفر در بخش کشــاورزی بوده به 4
میلیون نفر رســیده و حال سوال این است که برای
افزایش این تعداد اشــتغال اســتراتژی کمیسیون
کشاورزی چیست؟

مزروعی :هیچوقت ایراد در کشتهای
ما نیست بلکه ما در تکنولوژی و صنعت و
علم روز مشکل داریم؛ به طور مثال کشت
خربزه در یک هکتار فضای باز و  10هزار
متر مکعب مصرف آب 12 ،تن محصول
میدهد در حالیکه همین مقدار زمین
در گلخانه با مصرف آبی  4هزار متر
مکعبی 100 ،تن محصول به بار می آورد

zدفاع شش دانگ از عملکرد دولت

ســپس مجتبی مزروعی ،رئیس ســازمان جهاد
کشــاورزی خراســان رضوی بــه ارائه گزارشــی از
عملکرد این سازمان در اســتان پرداخت و به نوعی از
اقدامات دولت در حوزه کشاورزی دفاع کرد؛ او گفت:
هیچ وقت ایراد در کشــت های ما نیســت بلکه ما در
تکنولوژی و صنعت و علم روز مشــکل داریم؛ به طور
مثال کشت خربزه در یک هکتار فضای باز و  10هزار
متر مکعب مصــرف آب 12 ،تن محصول میدهد در
حالیکه همین مقدار زمیــن در گلخانه با مصرف آبی
 4هزار متر مکعبی 100،تن محصول به بار می آورد.
وی افزود :ســطح زیر کشــت گلخانه ای استان در
ســال 114/92هکتار بود و در حال حاضر ســاالنه
بیش از  100هکتار به این مقدار اضافه میشود .افزون
بر این ،میزان مصرف ســموم را در ســه سال اخیر با
اســتفاده از روشهای بیولوژیک تا  80درصد کاهش
دادیم و با اقدامات انجام شــده از سال  92تا  97رشد
تدریجیدرتولیداتشیر،گوشتقرمزومرغدراستان
داشتهایم.

در پایان ،علی اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
محورهای مورد بررســی در این جلســه را تشریح و
اظهار کرد :پیشــنهادات دبیرخانه برگرفته از نظرات
تشکلهای بخش کشاورزی و فعاالن این حوزه است و
پیش بینی تامین منابع مالی در بودجه های سنواتی،
کمک به فراهم کردن زمینه اجرای مواد قانونی اجرا
نشــده ،قانون گذاری و اصالح قوانیــن و رفع ابهام از
قوانین به لحاظ اجرا و برداشتهای متفاوت محورهای
اصلی ما در این نشست است.

شریعتی مقدم :گمان میکنیم با اعمال
روشهای مختلف در کنار حفظ ارزش
تولیدات کشاورزی ،می توان مصرف
آب را در دوره ای  4ساله تا  50درصد
کاهش داد که این موضوع نیازمند
پشتیبانیمجلساست
وی با بیان اینکه درخواست ما اجرا ،اصالح و کمک
به اجرای قانون است ،افزود :بند «خ» ماده  33قانون
برنامه ششــم در خصوص بخشودگی سود و کارمزد
جریمه وامهای دریافتی کشــاورزان خسارت دیده
است ،این قانون اجرایی نشــده و با توجه به اثری که
در حل مشــکالت بخش خصوصی دارد ،درخواست
ما اجرایی شدن آن است .ماده  ۶۳قانون الحاق برخی
مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز از سال
 93به مدت دو ســال اجرایی شــد و پس از آن دیگر
شــاهد اجرای آن نیستیم و درخواســت مان تاکید
مجلس بر اجرای این قانون است.

بحرینیان:قدر مطلق اشتغال از سال35
در کشور ما که  3میلیون نفر در بخش
کشاورزی بوده به  4میلیون نفر رسیده
و حال سوال این است که برای افزایش
اینتعداداشتغالاستراتژیکمیسیون
کشاورزیچیست؟
وی ادامه داد :در بنــد «ر» همین ماده ابهامی بین
متولیان و اداره کل مالیاتی وجود دارد؛ براســاس این
بند قانونــی ،بخش خدمات کشــاورزی از پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده معاف اســت و با توجه به این
موضوع از مجلس میخواهیم این موضوع را شفاف کند
که آیا مراحل بسته بندی ،انجماد و ...در کشتارگاهها
به عنوان خدمات محسوب شده و مشمول این قانون
میشوندیاخیر.
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گزارش

دنیای اقتصاد از معضالت و چالشهای محیط کسبوکار و تداوم گالیه فعاالن اقتصادی از «خودتحریمی ها» گزارش میدهد

تحریم های داخلی همچنان گلوی اقتصاد کشور را میفشارد
چالشها در محیط کســب و کار به سردرگمی و تکرر در
تصمیمســازیها بازمیگردد .مدیرعامل مجتمع فوالد
خراســان بیان میکند :در واقع باید تراز ارزی بخشهای
تولیدرامنسجمتراستخراجکنیمودرسایربخشهامانند
کشاورزی،صنعت،خدماتو...بررسیشودکهاینبخشها
تا چه میزان میتوانند ارزآوری داشته باشند و تا چه حدی
به ارز نیاز دارند؛ یعنی در کدام بخشها کسری و مازاد ارز
وجوددارد.

zمبارزه با قاچاق و واردات غیرضروری عاملی برای بهبود
فضایکسبوکار

رضا حمیدی ،رئیس کمیســیون
بهبود محیــط کســب و کار اتاق
بازرگانی خراســان رضوی ،معتقد
استبزرگترینچالشیکهدرمحیط
کســب وکار با آن مواجه هستیم،
قاچاق و واردات غیرضروری کاالســت؛ اگر مانع این دو
عامل مخرب شــویم ،محیط کسبوکار بهبود مییابد.
عواملی مانند سیاست ارزی ،کنترل نرخ تورم ،نرخ سود
بانکی و ...میتواند در بهبود محیط کســبوکار اثرگذار
باشداماتاثیرایندستهازعواملمانندجلوگیریازقاچاق
ووارداتغیرضروریکاالنیست.
به گفتــه وی ،بــا واردات غیرضــروری و قاچاق ،به
کســبوکار واحدهای تولیدی آسیب شــدیدی وارد
میشود .البته حمیدی به فرهنگسازی درباره استفاده
از کاالی ایرانی نیز تاکید و عنــوان میکند :برای حفظ
اشتغالوجلوگیریازآسیبهایاجتماعیبایداستفاده
ازکاالیایرانیترویجیابد.ازسوییدیگر،بایدتالشکنیم
کهاعتمادمردمبهکاالیایرانیبیشازگذشتهشود.

zهمیشهنگهداریدرانباربهمنزلهاحتکارنیست

رئیس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی خراســان
رضوی در خصوص نحــوه برخورد با احتکار نیز تصریح
میکند :نباید با این دید به همــه موجودی انبارها که
به منزله احتکار اســت ،نگاه کرد؛ نباید هراســی برای
کارآفرینی که در انبارش کاالهــای وارداتیاش را برای
تولید کاالی خود نگهداری میکند ،ایجاد کرد .کشاندن
کارآفرینان به دســتگاههای قضایی ،تعزیرات و ...اقدام
درستی نیست چراکه این افراد همچنان با چالشهای
بسیاری مواجه هستند .اگر هم میخواهیم با تخلفات
برخورد کنیم ،باید در یک فرایند آرام انجام شــود تا آن
جو بیشتر تشدید نشود چراکه این امر به قیمت کاالها
دامنمیزند.

zعرقملیدرمیانمردمکمرنگشدهاست

عضویت در پروتکلهای جهانی و
کنوانســیونهای بینالمللــی
مــراودات اقتصــادی را به دیگر
کشورها تسهیل میکند .عبداهلل
حاتمیان ،نماینده مــردم درگز و
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی
یکی از عوامل اصلی در چالشهای محیط کسب و کار
را عــدم ســازگاری بــا پروتکلهــای بینالمللی،
کنوانسیونهاو...میداند.اوعنوانمیکند:دربسیاری
از موارد ،تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی در محیط
کســب و کار دچار آسیبهایی میشوند که دلیل آن
عدم عضویت ما در کنوانسیونها و پروتکلها است؛ به
عنوان مثال ،در هند  35درصد تعرفه از ایرانیها اخذ
میشــود اما از افغانســتانیها که عضو کنوانسیون
هســتند ،تعرفهای کمتر مثل صفــر درصد دریافت
میشــود و درنهایــت  35درصــد به ضــرر و زیان
تولیدکنندهماست.

حاتمیان :در هند  35درصد تعرفه
از ایرانیها اخذ میشود اما از
افغانستانیهاکهعضوکنوانسیون
هستند ،تعرفهای کمتر مثل صفر درصد
دریافت میشود و درنهایت  35درصد
به ضرر و زیان تولیدکننده ماست
عضویت در «ســازمان تجارت جهانــی (»)WTO
مســتلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که
مورد قبول کشــورهای عضو قرار گرفت ه است .حاتمیان
اظهــار میکند :ما در WTOتاکنون عضو نشــدهایم و
تنها به عنوان عضو ناظر در آن فعالیت داریم که بخشی
از دلیل آن مخالفت آمریکا و تعلل خود ما در امور اســت.
زمانی که برخی از محصوالت خود را به کشورهای هدف
صادراتی ارسال میکنیم ،این محصوالت بازمیگردند
زیرااینکشورهادارایاستانداردهاییهستندکهبهعلت
عضویتدر WTOرعایتمیکننداماایناستانداردهابه
علت عدم حضور ما در این سازمان جهانی تجارت مدنظر

حاتمیان :کسی که کارمند میشود،
گمان میکند که حقوقش را از محل
خیریهای میدهند و اینکه کاری کند
یا نکند ،حقوقش واریز میشود؛ آن
وجدان کاری در ما وجود ندارد

zعدمثباتدراقتصاد؛مهمترینچالشمحیطکسبوکار

احمدی سلیمانی :کشاندن کارآفرینان به دستگاههای قضایی ،تعزیرات و ...اقدام درستی نیست چراکه این افراد همچنان با چالشهای بسیاری مواجه هستند

افسانه آشفته دنیای اقتصاد -امروزه دولتها در تالشند تا با تسهیل کردن شرایط و قوانین و مقررات موجود فضایی آرام و بدون تنش را برای کارآفرینان و
خبرنگار
فعاالن اقتصادی فراهم کنند؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما اینکه تا چه حد در تحقق این امر موفق بوده ،پاسخ آن را باید در فضای
کنونی کسب وکار کشور جست .نظرات فعاالن اقتصادی و رتبه ایران در فضای کسب وکار جهانی که هر سال از سوی بانک جهانی اعالم میشود ،نشان میدهد
که ایران به نسبت منابع و استعدادهای موجود نتوانسته فضای کســب و کار را آنطور که باید بهبود ببخشد .فعاالن اقتصادی در سالهای اخیر با چالشها و
مشکالتی مواجه بودند که کار و تولید را برای آنها دشوار کرده است؛ موضوعی که نمایندگان استانی در مجلس شورای اسالمی نیز بر آن صحه میگذارند .در
ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب وکار ،جمعی از اساتید ،فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و دولتمردان گردهم میآیند تا نقشه
راهی برای حرکت کارآفرینان و فعاالن اقتصای در شــرایط کنونی کشور نشان بدهند .در آستانه برگزاری این همایش ،به سراغ فعاالن اقتصادی و نمایندگان
استان میرویم تا نظرات آنها را در خصوص مهمترین موانع کسب و کار در ایران جویا شویم.

قرار نمیگیرد .در نتیجه بســیاری از کسب وکارهای ما
بدینصورتآسیبمیبینند.
zبوروکراسی اداری طوالنی دشمن کسبوکار

یکــی دیگــر از عوامل مخــل محیط کســب وکار،
بوروکراسی طوالنی اداری اســت؛ نماینده مردم درگز
و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب
میافزاید :یک فرد برای آنکه بتواند یک کســبوکار را
آغاز کند و آن را ادامه دهد ،باید از دســتگاههای اجرایی
و ارگانهــای مربوطه مجوزهای الزم را کســب کند به
طوریکه این امر ماهها و سالها به طول میانجامد .حتی
دیده شدهکهبرخی،بخاطرهمین مجوزهایزمانبر14
سال درگیر هســتند .به گفته وی ،آنچه در میان مردم و
دولتمردان کمتر به چشم میخورد ،عرق ملی است؛ ما
آنتعصبملیرانداریم؛کسیکهکارمندمیشود،گمان
میکندکهحقوقشراازمحلخیری هایمیدهندواینکه
کاری کند یا نکند ،حقوقش واریز میشــود؛ آن وجدان
کاری در ما وجــود ندارد .بنابراین در این خصوص دولت
بایدورودپیداکندوکارمندانیکهباتوسعههمراهنیستند
و برخالف بخشنامهها عمل میکننــد ،تنبیه کرده و
کارمندانی را با خود همراه ،تقویت و تشــویق کند که در
راستایرشدوتوسعهفعالیتمیکنند.
حاتمیان میگوید :ما مجلســیها ،زورمان به وزیر و
معاون وزیر میرسد اما از الیه های سوم ،چهارم و پنجم
بعد از وزیر بیخبر هســتیم؛ این افراد کســانی هستند
که دستورالعملهای مخل و شــیوه نامههای اشتباه را
مینویســند .وزرا و معاونهای آنهــا تغییر میکنند اما
همچناناینچنینافرادیدربدنهدولتباقیمیمانند.
حاتمیان در خصوص اثرگذاری سود بانکی در محیط
کسب و کار تصریح میکند :در بسیاری از کشورها به جز
کشــورهای کودتاچی در آمریکای جنوبی در بیشترین
حالت نرخ بهره بانکی حدود  3درصد است اما نرخ بانکی
 18درصــدی ما برای کشــاورزان 25تا 30درصد تمام

میشود و این در شرایطی است که ریسکهای اقلیمی
مانسبتبهاینکشورهابسیاربیشتراست.
نمایندهمردمدرگزدرخانهملتادامهمیدهد:کشاورز
ما باید با خشکسالی ،کم آبی ،ضعف مدیریتی ،نرخ بهره
بانکی ،بیمسئولیتی برخی و ...دست و پنجه نرم کند؛ با
اینعواملتولیدکنندهدرنهایتکممیآورد.امروزهتولید
برای تولیدکننده درمان نیســت بلکه درد است؛ در هر
سطحی که بتوانیم محیط کسب وکار ،تولید و اشتغال
راتسهیلکنیم،بیشترمیتوانیمدرراستایخودکفاییو
استقاللکشورگامبرداریم.
zقوانیندستوپاگیرجاناقتصادکشورراگرفتهاست

به عقیده برخــی فعاالن اقتصادی،
تحریمهایآمریکاآنچنانتاثیرگذار
نیســت بلکه این خودتحریمیها
هســتند که گلوی اقتصاد کشور را
میفشارد .سیدحســین احمدی
سلیمانی ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی و مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان ،به انتظار
فعاالن اقتصادی برای بهبود فضای کسب و کار داخلی
تاکیــد و اظهار میکند :با توجه بــه تحریمهای جدید

احمدی سلیمانی :یکی از مواد استراتژیک
در مجموعه فوالد خراسان ،الکترود
گرافیتی است که کاالیی وارداتی است؛
موجودی ما در انبار تنها برای تولید ده
روز کفایت میکند و این درحالیست که
در گمرک  ۸۰۰تا  ۹۰۰تن از این کاال به
مدت یک الی دو ماه باقی مانده و فرایند
ترخیص این کاال زمانبر شده است

آمریکا،درحالحاضردریکجنگاقتصادیهستیماما
بهاعتقادتمامکارآفریناندچارخودتحریمیشدهایم.
وی ادامه میدهد :البته از طرفی دیگر مسائلی مانند
تخصیص و تامیــن ارز ،ترخیص کاال از گمرک و ...دچار
پیچیدگیهایی شــده و این درحالیســت که همه در
راستای صیانت از منابع ملی و ارزی تالش میکنند اما با
وجودابالغتمامبخشنامهها،تحتعنوانصیانتازمنابع
ملی،آسیبیجدیبهتولیدکشورواردمیشود.
احمدی ســلیمانی میافزاید :با توجه به تاکیدهای
فراوان برای ترخیص کاال از گمرکها از سوی مقامات،
فرایند ترخیص کاال از گمرکها آنقدر دچار گره اســت
که اگر امروز فردی کاالی مورد نیاز خود را از گمرک وارد
کشورکند،گرفتارمسائلیمانندثبتسفارش،تغییرات
مکرردرقوانینومقرراتبانکمرکزیو...میشود.
مدیرعاملمجتمعفوالدخراسانخاطرنشانمیکند:
بهعنوانمثال،یکیازمواداستراتژیکدرمجموعهفوالد
خراسان،الکترودگرافیتیاستکهکاالییوارداتیاست؛
موجودی مــا در انبار تنها برای تولیــد  10روز کفایت
میکند و این درحالیســت که در گمرک  ۸۰۰تا ۹۰۰
تن از این کاال بــه مدت یک تا دو ماه باقی مانده و فرایند
ترخیص این کاال زمانبر شده است؛ این حجم از کاال ،در
دو تا سه ماه مورد استفاده این مجموعه قرار میگیرد .در
این مساله گمرک مقصر نیست بلکه دستورالعملهای
دستوپاگیرمارادچارمشکلکردهاست.

zاتاق فکر سیاستگذاری کشور انسجام الزم در
تصمیماتراندارد

بهگفتهاحمدیسلیمانی،بایدبخشتامینمواداولیهو
وارداتموادخارجیرابیشازگذشتهتسهیلکنیمتادچار
خودتحریمینشویم.ویعنوانمیکند:مسالهمحدودیت
ارزی باید به درستی مدیریت شود اما به نظر میرسد اتاق
فکر سیاستگذاری کشــور ،از یک انسجام و پایداری در
تصمیمات برخوردار نیست و بخشــی از این مشکالت و

راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی هــم درباره مهمترین موانع
فضــای کســب و کار میگویــد:
مهمترینچالشمحیطکسبوکار
عدمثباتدراقتصاداستوما نیازمندکاهشتنشهای
داخلیدرحوزهاقتصادیکشورهستیم.
یکیازعواملاصلیکهتاثیربهسزاییدرمحیطکسب
وکار دارد و میتواند گویای توان و قدرت ایران در سطح
بازارهایبینالمللیباشد،برنداست.ویدراینبارهاظهار
میکند :امروزه ،رویه توسعه برند در سطح محیط کسب
وکارجهانی،حاویتمامیفرایندهایعارضهیابیاست؛
اما آنچه که پیش از تمام ایــن فرایندهای عارضهیابی
اهمیتدارد،چگونگیدرکامروزاست.

حاتمیان :ما مجلسیها ،زورمان به وزیر
و معاون وزیر میرسد اما از الیه های
سوم ،چهارم و پنجم بعد از وزیر بیخبر
هستیم؛ این افراد کسانی هستند که
دستورالعملهای مخل و شیوه نامههای
اشتباهرامینویسند
رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت خراســان
رضوی با تاکید بر اینکه آنچه شانه به شانه برند در اقتصاد
اتفاق میافتد ،حضور در بازارهای بینالمللی و رقابت در
فرایندهای بینالمللی اســت که برند را تقویت میکند،
اظهارمیکند:برندصرفایکفعالیتدرونسازمانیودرون
بنگاهیبراییکمحصولیافراوردهیاخدمتنیستبلکه
درواقعبرندسازیوتوسعهحوزهبرندبهاینبازمیگرددکه
عالوهبراینکهدرونسازمانفعالیتهایجدیدومدرنیرا
آغاز میکنیم ،بتوانیم در عرصه بینالمللی هم رقابتپذیر
باشیم .بنابراین ،حضور در عرصههای بینالمللی یکی از
شاخصهایتوسعهبرنداست.

احمدی سلیمانی :نباید با این دید به
همه موجودی انبارها که به منزله احتکار
است ،نگاه کرد؛ نباید هراسی برای
کارآفرینی که در انبارش کاالهای
وارداتیاش را برای تولید کاالی خود
نگهداری میکند ،ایجاد کرد

در دیدار سرکنسول جمهوری قزاقستان با نایب رئیس اتاق مشهد تاکید شد

ظرفیتتوسعهتعامالتایرانوقزاقستاندربخشهایشهرسازیوکشاورزی

دنیای اقتصاد -آیداجان آیداشف ،سرکنسول
جمهوری قزاقستان در ایران با نایب رئیس اتاق
مشهد دیدار و پیرامون ظرفیتهای موجود برای
توسعهتعامالتاقتصادیباخطهخراسانرضوی،
گفتوگوکردند.
آیداجان آیداشــف در این مالقات ،آینده تعامالت دو
کشور در بخش های مختلف و به ویژه در حوزه اقتصادی

را «روبه رشــد» توصیــف کرد و یادآور شــد :من برای
تعامالت آتی تجاری دو کشــور ،افق مثبتی را متصورم.
شــرکتهای خوبی از ایران در حال حاضر در کشــور
قزاقستان فعال هستند و مشتاقیم تا فعاالن اقتصادی
ایرانی به عرصههای ســرمایهگذاری و توســعهای در
کشورمانورودپیداکنند.
وی حوزههای شهرسازی و راه ســازی ،کشاورزی و

دامداری قزاقســتان را دارای ظرفیت و نیاز کافی برای
سرمایهگذاری و ورود نیروهای متخصص ایرانی دانست
و اذعان کرد :هم در بحث مهارت و هم در حوزه فناوری
و تکنولوژی ،ظرفیت های مطلوبی در ایران فراهم است
کهمیتوانآنهارادرکشورقزاقستاننیزبهکارگرفت.
وی ادامه داد :به طور مثال ،زیرساخت های شهرسازی
دراستانجدیدالتاسیسترکستانبهمنظوراحداثشهر
جدید ترکســتان در حال توسعه است که میتوانیم در
این بخش از خدمات و دانش فنی شرکتهای ایرانی در
زمینهراه،ساختمانوشهرسازیبرایکمکبهپیشبرد
اینپروژههااستفادهنماییم.درتدارکهستیمتااستاندار
ترکستان ،سفری به ایران داشته باشد و اگر پیش از آن
پیشــنهادات خود را در این رابطه ارائه کنید ،می توانیم
تفاهمنامهایدراینزمینهتدارکببینیمکهدراینسفر
بهامضابرسد.
آیداشف در بخش دیگری از اظهارات خود ،از روابط رو
بهرشداقتصادیباایرانگفتوتاکیدکرد:بهرغمتحریم
های موجود مســیر این روابط همچنان گشوده است.
البته در حال حاضر با مشکالتی نظیر انتقال پول مواجه
هستیمکهمیتوانبرایآنچارهایپیشبینیکرد.

این مقام قزاقستانی بار دیگر بر ظرفیت همکاری دو
جانبه در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت :یکی از
ظرفیتهایموجوددرحوزهکشاورزیاست.استانقزل
اوردا قزاقســتان پیش از این مرکز کشت برنج بود که به
دالیلی این بحث در این اســتان کم رنگ شده است اما
شرکت ها و فعاالن بخش کشــاورزی می توانند به این
خطهبیایندوظرفیتموجودرااحیاکنند.
وی در ادامه شرحی از پتانسیلهای سرمایهگذاری در
کشورش را برشمرد و تاکید کرد که اطالعات مربوط به
این بخش را در اختیار اتاق مشهد قرار خواهند داد تا به
فعاالناقتصادیمنتقلکنند.
آیداشف همچنین خاطرنشــان کرد :برای تسهیل
خدمات صدور ویزای تجاری ،تفاهمی را تدوین کردیم
که در آن مقرر اســت ،روند صــدور روادید برای فعاالن
اقتصادی با نامه و تایید اتاق های بازرگانی کوتاه تر شود
و در انتظار دریافت نظر وزارت امور خارجه ایران در این
خصوصهستیم.
محمدرضا توکلیزاده ،نایب رئیس اتاق مشــهد نیز
ابتدا اطالعاتی در خصوص توانمندی ها و ظرفیت های
اقتصادی استان توضیحاتی ارائه داد و در ادامه افزود :در

قزاقســتان و ایران ،در سنوات گذشته تعامالت و روابط
همسایگیخوبیداشتهاندکههمانمیتواندبستررشد
روابطاقتصادیرافراهمآورد.قزاقستانکشوریبامنابع
بسیارغنیوبسیارحاصلخیزوآباداستوحتیبهلحاظ
مساحتباقارهاروپابرابریمیکند.
وی تاکید کرد :نظر به محدودیت منابع آبی در ایران،
تالشیدرکشورمانآغازشدهتاطرحکشتفراسرزمینی
پیگیری و اجرایی شــود .برای این منظــور از ظرفیت
اراضی حاصلخیز کشور قزاقســتان می توان بهره برد و
شرکتهایزیادیازخطهخراسانرضویوکشورایران
مایلبهسرمایهگذاریدراینحوزههستند.
نایب رئیس اتاق مشــهد خاطرنشــان کرد :ظرفیت
همکاریهای مشترک و سرمایهگذاری در هر دو کشور
فراهماستوبرایارتقایهرچهبیشترتعامالتبایدنقاط
قوتهمدیگررابهخوبیبشناسیم.
ویبرآمادگیاتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
خراسان رضوی برای کمک به توسعه این همکاریها و
ایجادارتباطبابخشخصوصیتوانمنداستانتاکیدکرد
و قول مساعد برای پیگیری موارد و پیشنهادات مطرح
شدهتوسطسرکنسولقزاقستانراداد.

خبر

درنشستکمیسیونتجارتاتاقمشهدمطرحشد

ظرفیتسازیاقتصادیباهمگراییو
توسعهصادرات

دنیایاقتصاد-تازهتریننشستکمیسیونتجارت
اتاق مشهد به اخذ و بررسی نظرات تشکلهای بخش
خصوصی ،اعضای این کمیســیون و کمیته پایش
تجارت سازمان صمت خراسان رضوی برای برگزاری
مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان و فرآیند
انتخاباینافراداختصاصداشت.
به گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراســان رضوی ،محمدحسین روشنک ،رئیس
کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این نشست عنوان کرد :در
استان باید با همگرایی ،توسعه صادرات ،تولید خوب و تجارت
مطلوب ،ظرفیتســازی کنیم ،موضوعی که همین حاال نیز
به مدد همراهیهای خوب فعاالن اقتصادی و تشــکلهای
مربوطه ،در حال انجام است .البته با توجه به مشکالت عدیده،
ممکن است بخشــی از تالشهای ما در این بخش از دیدهها
پنهانبماند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطر نشان
کرد :حوزه صادرات و تجارت از وضعیت نسبی خوبی برخوردار
است اما مشکل اصلی که از گذشته تاکنون با آن درگیر بودیم
و بارها آن را پیگیری کــرده و به آن اصرار ورزیدهایم ،موضوع
کمبود واگنهاســت .دســتگاههای اجرایی مرتبط و بخش
خصوصی ،به دفعات برای حل این مشکل دست به اقداماتی
زدهاند و پیگیریهایی انجام دادهاند اما تاکنون نیز این مشکل
حل نشــده و کمبودها به قوت خود باقی هستند .باید توجه
داشــت که صادرات و تجارت خراســان رضوی به سیستم
حملونقل ریلی وابسته است و بارها به دلیل همین مسئله؛
کاالها در انبارها باقی مانده و کمبود واگن مانع از صادرات شده
است.
وی افزود :برای حل این مشکل اداره کل راهآهن استان باید
منسجمتر از گذشته عمل کند .همچنین نقدهایی جدی به
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه وارد است.
روشنک در بخش دیگری از این جلسه به «مراسم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه استان» اشاره و اظهار کرد :در این جلسه
تالش داریم آرا و نظرات فعاالن بخش خصوصی را گردآوری
کرده و پیشنهادات مطرح شده را در کارگروهی مورد بررسی
قرار دهیم تا به یک جمع بندی منسجم و جامع دست یابیم.
zافزایش  40درصدی صادرات خراسان رضوی

علی رســولیان ،مدیرکل حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری
معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
خراســان رضوی در بخشی از این جلسه با بیان اینکه ،بهرغم
محدودیتهای موجود ،صادرات اســتان در هشت ماهه اول
سال جاری  ۴۰درصد رشد داشــته و این اتفاق خوبی است،
گفت :به استناد این آمار ،در میان استانهای کشور بیشترین
میزان رشد صادرات را داشتهایم.
وی با بیان اینکه بســته حمایت از صادرات در  ۷آذرماه ۹۷
مجددا از سوی دولت ابالغ شد ،عنوان کرد :البته این بسته در
سال  ۹۶مصوب شــده بود و امسال نیز اصالحاتی بر روی آن
انجام گرفت و آنطور که بــه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعالم شــده ،طی  ۱۰روز جداول اهــداف صادراتی -یعنی
کشــورهای هدف صادراتی -باید تهیه و ارسال شوند .ما نیز
در سطح استان که دارای اهداف صادراتی خاصی هستیم و به
همین منظور باید این مجال را مغتنم شمرده و اهداف مذکور
را به وزارتخانه مربوطه اعالم نماییم .این بسته حمایتی دارای
تسهیالت بســیار خوب بانکی از محل منابع صندوق توسعه
ملی کشور است و به بانکها نیز ابالغ شده تا تسهیالت بهتری
را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
رسولیان در پاســخ به نقدهای فعاالن اقتصادی استان در
خصوص چالش تامین واگنهای تجاری گفت :متاســفانه
آن تعهدی که داده شده بود ،تاکنون عملیاتی نشده و انصافا
نیز حق با صادرکنندگان استان است .اینکه  ۴۰تا  ۵۰درصد
واگنهای امدادی داخل اســتان بارگیری شــود و مابقی آن
خارجازاستانمورداستفادهقرارگیرد،قابلقبولنیست.البته
مدیرکلراهآهناستاننیزپیشنهاداتیرابهمنظورگرهگشایی
از این بحــث در کوتاه ،میان و بلند مدت به راهآهن جمهوری
اسالمی ارائه داده اما تاکنون پیگیریها نتیجه مثبتی در پی
نداشته است .به طور جدی پیگیر این مسئله هستیم چرا که
این امر صادرات استان را متاثر از خود میسازد.

امورآگهیهای
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دنیای اقتصاد از چالش و تاثیرات ورود زعفران به بورس کاال گزارش میدهد

شفافیت قیمت ،مهمترین دستاورد ورود زعفران به بورس
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند :با بررسی پایان نامههای دانشجویان میتوان راهکار علمی ارائه داد و مشکل کشاورزان را حل کرد

zشفافیت قیمت زعفران؛ مهم ترین تاثیر وجود زعفران
در بورس کاال

zموفقیت اجرای طرح بهبود کیفیت در روستاهای
خراسان رضوی و جنوبی

منوچهری در خصوص اجــرای طرح «تار» که
شناسنامه دار کردن زعفران است ،به  7سال پیش
و پیشنهاد طرح بهبود کیفیت طالی سرخ از سوی
شورای ملی زعفران به وزارت جهاد کشاورزی آن
زمان اشــاره می کند و ادامــه می دهد :این طرح
عالوه بر اینکه به کشاورزان آموزش های الزم برای
جداسازی پرچم از گل زعفران را آموزش می داد ،آنها
را با روش های مکانیزه و غیرسنتی فرآیند تولید این
محصول آشنا می کرد ،همچنین ،کیفیت تولید آن
را ارتقا داده ،شناسنامه و برندی برای آن تعریف می
شد تا در بازارهای هدف ،متقاضیان با اطمینان طالی
سرخ را خرید و فروش کنند ،بدون آنکه سودجویان
بتوانند در این خصوص تخلفاتی انجام دهند.
اجرای این طرح در حالی  7ســال قبل در چندین
روستای استان های خراسان رضوی و جنوبی اجرا شد
که نمونه زعفران تولید شده در مراکز تحقیقاتی وابسته
به صادرات مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و نتیجه
آن تایید ارتقای کیفیت این محصول پرطرفدار بود.

اسمی :ما نیازمند ارائه آموزش و
تسهیالت به کشاورزان هستیم تا آنها
بتوانند به جای بهره گیری از روش های
سنتی از دستگاه های مرتبط با تولید این
محصول برای ارتقای کیفیت طالی سرخ
استفادهکنند

احتشام :بورس کاال نمیتواند جایگاه پایین زعفران ایران در جهان را ارتقا ببخشد

دنیای اقتصادـ بیش از 90درصد زعفران صادراتی کشور در خراسان رضوی تولید می شود و ایران با صادرات ساالنه 100تا 150تن
مریمنخعیسعدآباد
خبرنگار
زعفران رتبهنخستدنیا رادر این زمینهبهخود اختصاصداده ،این آمارنشانمیدهد ايرانبزرگترينتوليدکنندهطالیسرخ
است ،اما به گفته فعاالن این عرصه ،این نوع از محصوالت کشــاورزی اثرگذاری قابل قبولي در بازارهای جهانی ندارد و اين موضوع يکی از بزرگ ترين
تهديدهايی است که بر سر راه زعفران ايرانی وجود دارد .به گفته کارشناسان آنچه که می تواند سبب شود تا اثرگذاری زعفران ایران در جهان به ویژه
بازارهایهدفافزایشیابد،هویتدادنبهایننوعازمحصوالتکشاورزیاست،راهکاراینمشکلدرگذشتهباعنوانطرحبهبودکیفیتوشناسنامهدار
کردنزعفرانازسویشورایملیاینمحصولدربرخیازروستاهایکشورعملیاتیشدونتایجقابلقبولیداشت.امامشکالتیکهدرسالهایگذشته
درمسیرتولیدوفراوریزعفرانوجودداشتسببشدهبودتابهدلیلنبودنظارتوکنترلکافیبربازارداخلیوخارجی،اینمحصولباکیفیتپایینو
قیمتنازلبهبازارهایبینالمللیعرضهشود،باوروداینمحصولبهبورسکاالیایرانونظارتکافیرویاستانداردهایآن،اینامیدوجودداردکهدر
آیندهنزدیکاینصنعتباتهدیدجدیمواجهنشودوبتوانددربازارهایبینالمللیجایگاهمناسبخودرابهدستآورد،امابرخیازدستاندرکارانامر
معتقدندورودزعفرانبهبازاربورسموجبانحصارگریبرخیهادراینبازاروافزایشقیمتداخلیشدهاست.بزرگترینمزیتبورسکاالبرایکشاورز
ایناستکهاوقدرتتصمیمگیریداردوزمانیکهازقیمتواقعیباخبرباشد،راضیبهفروشمحصولباقیمتارزانبهواسطههانمیشود.بهاینترتیب
بورسکاالموجبمنفعتتولیدکنندهمیشود،امااخیرااخباریبهگوشمیرسدمبنیبراینکهدالالنبهبازاربورسهمورودکردهوانحصارطلبیبرخی
دربورسسببسودبردنآنهاازاینبازارشدهوبازهمدستکشاورزخالیمیماند.
به گفته دبیر شــورای ملی زعفران ،این شــورا
تشکلی غیرانتفاعی اســت و فقط می تواند طرح
های مختلف را به ســازمان هایی از جمله وزارت
جهاد کشــاورزی پیشــنهاد دهد ،اگــر با اجرای
طرح ها موافقت نشــود ،تنها به عنوان پایلوت در
چند منطقه برخی از طرح ها اجرایی می شــوند.
منوچهری درباره اجــرای طرح ملی برند زعفران
که از سوی شورای ملی زعفران به جهاد کشاورزی
ارائه شده بیان میکند :این طرح نیز در حالی مورد
موافقت این وزارتخانه قرار نگرفت که از سوی شورا
به متقاضیان خرید زعفران تضمین داده می شــد
که بهترین نوع محصول ارائه و در صورت هر گونه
مشکل در کیفیت محصول ،به خریداران خسارت
پرداخت می شد .او اجرای این طرح را عاملی برای
تثبیت حداقل قیمت زعفران می داند و می افزاید:
تثبیت قیمت ها عالوه بر اینکه ارزش افزوده طالی
ســرخ را افزایش می دهد ،سبب می شود تا سود
حاصل از فروش به جیب کشاورزان برود ،نه دالالن
به ویژه خریداران خارجی.

دنیای اقتصاد ،سارا نیکان -سه ماه پیش طی حکمی از
سوی علیرضا رشیدیان ،استاندار سابق خراسان رضوی
به رضا حمیدی ،رئیس هیات رئیســه انجمن مدیران
صنایع استان ،مسئولیت کمیته استانی برند به انجمن
مدیران صنایع واگذار شد و هفته گذشته کلینیک برند
در ساختمان ساپکو افتتاح شد.
حمیدی ،رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
در مراســم افتتاح این کلینیک گفت :در حوزه برند  40تا 50
سال از سایر کشورها عقبتر هستیم .بنابراین باید تمام تالش
خود را انجام دهیم تا به جایگاهی که حقمان اســت ،دســت
یابیم .البته باید این فرهنگ ســازی در کشور صورت گیرد که
هموطنان ما از کاالی ایرانی خریداری و حمایت کنند چراکه
با این کار به حفظ اشتغال کشور کمک میکنند.
وی افــزود :مبازره با قاچاق و واردات غیرقانونی میتواند در
زمینه برندینگ موثر واقع شــود .البته در جوانان ما آن چیزی
که بسیار دیده میشــود ،عدم داشتن مهارت است؛  18سال
تمام او مشغول تحصیل است اما هیچ مهارتی را فرا نمیگیرد.
در صورتی که میتوان این مهارت را در این  18سال فراگرفت
و عمر جوانان ما نیز هدر نشود.
راضیه علیرضایی ،رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراســان رضوی نیــز اظهار کرد :کلینیک برنــد در واقع کار
عارضهیابــی را انجام میدهد .البتــه در بدنه دولت حمایت از
صنایع کوچک مانند سامانه کارا ،وامهای زودبازه و دیره بازده،

در کنار افتتاح این کلینیک ،دو طرح دیگر با عنوان
سنجش نیروی متخصص(سنم) و مدرسه مهارت
کسب و کار برای کمک به استقرار مبحث برند در
شرکتها ،ارائه شده است

zوجود زعفران در بورس به برند جهانی آن کمک می کند

طالی سرخ ایران و خراسان که این روزها حضورش
در بورس کاال منتقدان و موافقان بســیاری دارد،
نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است تا بتواند عالوه
بر اینکه در سطح جهانی برند شود ،شرایط تولید
آن به روز شده و نقش مهم خود را در اقتصاد کشور
به خوبی ایفا کند.

یکی از نتایج حاصل از حضور زعفران در
بورس کاال می تواند این باشد که محصول
نهایی در مراکز تحقیقاتی مورد آزمایش
و بررسی قرار بگیرد تا اگر تقلبی در تولید
آن صورت گرفته ،بتوان آن را حذف و
محصول باکیفیت و صادراتی را از غیر آن
شناسایی و در اختیار متقاضیان خرید
قرار داد

کارشناس امور زعفران سازمان جهاد
کشاورزی خراسان رضوی اعتقاد
دارد ،وجود زعفران در بورس به برند
جهانی آن کمک می کند و قیمت
کاذب نیز ایجاد نمی کند.
رامین اسمی به تولید زعفران براساس استانداردهای
جهانــی تاکید دارد و مــی افزاید :مــا نیازمند ارائه
آموزش و تســهیالت به کشــاورزان هستیم تا آنها
بتواننــد به جــای بهره گیری از روش های ســنتی
از دســتگاه های مرتبط بــا تولید این محصول برای
ارتقای کیفیت طالی سرخ استفاده کنند تا زعفران
تبدیلی به صنعتی مهم و بزرگ در خراســان رضوی
و ایران شود.
یکــی از نتایج حاصل از حضــور زعفران در بورس
کاال می تواند این باشــد که محصول نهایی در مراکز
تحقیقاتی مورد آزمایش و بررســی قرار بگیرد تا اگر
تقلبی در تولید آن صورت گرفته ،بتوان آن را حذف و
محصول باکیفیت و صادراتی را از غیر آن شناسایی و
در اختیار متقاضیان خرید قرار داد.

درمراسمافتتاحکلینیکبرندمشهدمطرحشد

جاییبرایعارضهیابیبرندها

عکس :محسن اسماعیلزاده  /دنیای اقتصاد

دبیر شورای ملی زعفران با بیان
اینکه بی تردید ،وجود زعفران در
بــورس کاال نقاط قوت و ضعفی
دارد ،به دنیای اقتصاد میگوید:
یکی از نقــاط قوت این موضوع
شفافیت قیمت زعفران در بازارهای داخلی و خارجی
است؛ بورس به دنبال این است که طالی سرخ را با
ارزش افزوده بیشــتر و ســود باال برای کشاورزان
بفروشد.
فرشید منوچهری اما نسبت به فراهم نبودن ساز و
کار و زیرساختهای الزم در بورس ایران برای حضور
زعفــران در آن گله مند اســت و اظهار میکند :این
موضوع سبب شده تا حضور این محصول کشاورزی
پرمصرف و پرطرفدار در بورس برای کشــاورز هزینه
داشته باشد.
بورس کاال توانمندی افزایش قیمت در بازار داخلی
زعفران را ندارد ،چراکه نرخ طالی سرخ سال هاست که
با دالر افزایش یا کاهش می یابد؛ در گذشته مسئوالن
به این نتیجه رسیدند که این محصول را جایگزین سکه
کنند تا طالی سرخ بتواند نقش مهمی در اقتصاد کشور
ایفا کند ،این نکته را در حالی دبیر شورای ملی زعفران
بیــان می کند که به گفته او طی چند ماه اخیر نرخ
زعفران همزمان با دالر کاهش داشته است.

zحضور زعفران در بورس کاال هیچ وقت نمی تواند
الگوییبرایتولیدباشد

حمایت از اشتغال روستایی و ...وجود دارد .اما رویه توسعه برند
در سطح کسب وکار جهانی حاوی تمامی فرایندهای عارضهیابی
است که درنهایت به مساله کلینیک برند می رسد.
وی افزود :انجمن مدیران صنایع خراسان نماد پیشبرد مقوله
«برند» در استان و پیشتاز در کشور است و به جرات میتوان
گفت که هیچ دانشــگاهی در سطح کشور شرح و طرح درس
خود را از آنچه که ما در فرایند گزینش و پرسشــنامه ارزیابی

برند برتر استانی لحاظ کردیم و سال به سال بهبود دادیم ،مورد
بازنگری و پیشرفت قرار نداده است.
 zنیرویانسانیسرمایهانسانیاست

علی چمنیان ،عضو هیات رئیســه انجمــن مدیران صنایع
خراسان نیز عنوان کرد :زمانی که یک برند شکل میگیرد باید
چندین سال به استحکام کردن ریشههای آن برند و سپس به

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اما یکی
از منتقــدان پروپاقــرص حضور
زعفران در بورس کاال است ،محسن
احتشام با وجود همه انتقاداتش به
این موضــوع در اینکه حضور این
محصول در بورس می تواند سبب شفافیت قیمت آن
شود ،شکی ندارد ،اما درباره نقاط ضعف و قوت آن می
گوید :باید شاخص هایی برای این موضوع در نظر گرفته
شــود و پس از آن حضور زعفــران در بورس مذکور
براساس این شاخص ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان
در آن زمــان بــه نقــاط ضعــف و قــوت آن
اشــاره کرد .اقتصاد ایران نیازی به بورس بازی ندارد،
بــورس کاال نمی تواند جایگاه پایین زعفران ایران در
جهان را ارتقا بخشــد ،در حالی می توان جایگاه این
محصــول را در جهــان افزایش داد که درراســتای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیش رفت .به گفته رئیس
اتاق بازرگانی بیرجند ،بورس توسط افرادی ناآگاه هدایت
می شود و حق افرادی که می خواهند به صورت اصولی
و درســت در این مســیر فعالیت کنند ،توسط افراد
غیرمتخصص از بین می رود .احتشام بورس را نوعی
خام فروشی که از جمله مشکالت تولید و فروش این
محصول است ،می داند و اضافه می کند :طالی سرخ
نیازمند ایجاد یک صنعت و ارائه تنوع در بسته بندی
آن درراستای فروش به مشتری به ویژه برای صادرات
است .بورس واسطه گری را نه تنها نمی تواند حذف
کند ،بلکه به ورود دالالن و سودجویی آنها نیز کمک
بسیاری می کند ،این موضوع نیز مشکل دیگری است
که به گستره مشکالت کشاورزان افزوده می شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند پیشنهادی برای رفع
برخی از مشــکالت کشــاورزان به ویژه جلوگیری از
افزایش قیمت زعفران دارد و می افزاید :باید از طریق
بررســی پایان نامه های دانشــجویان در رشته های
مرتبط با اقتصاد ،راهکارهای علمی برای از بین بردن
مشکالت کشاورزان پیدا کرد .تکیه به مدیریت بازاریابی،
بازارسازی و برند سازی از جمله دیگر راهکارهایی ست
که عالوه بر اینکه از خام فروشی زعفران جلوگیری می
کند ،سبب ارزش گذاری این محصول می شود.
احتشــام به مدیریت درست فرآیند تولید و فروش
زعفران تاکید دارد و یادآور می شود :آنچه مهم است
توجه به راهکارهایی اســت که موجب ســود بیشتر
برای کشــاورزان شود ،بنابراین ،مدیریت بازار به ویژه
صادرات از جمله نکاتی اســت که باید در راس توجه
مسئوالن قرار گیرد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی بیرجند،
بورس توسط افرادی ناآگاه هدایت
میشود و حق افرادی که می خواهند
به صورت اصولی و درست در این مسیر
فعالیتکنند،توسطافرادغیرمتخصص
از بین می رود

توسعه دادن آن پرداخت زیرا برند همانند یک درخت است .اگر
ریشه با استقامتی نداشته باشد ،در برابر طوفانها و سختی از
بین خواهد رفت .بنابراین باید به توانمندسازی نیروهای انسانی
خود و تفکر بلندمدت بپردازیم .امیرمهدی مرادی ،دبیر اجرایی
انجمن مدیران صنایع خراسان هم در این مراسم گفت :از سال
 92با دستور ریاست اتاق ایران ،انجمن مدیران صنایع مسئول
برگزاری همایشهای برندینگ شد چراکه مساله برندینگ به
امری اجتناب ناپذیر در اقتصاد تبدیل شده است و از آن زمان
تاکنون کار خود را در این حوزه آغاز کرده است .هدف در پنج
سال اول برگزاری این همایش متمرکز بر مباحث آموزشی بوده
و در سال ششم تمرکز بر پایش وضعیت واحدها بود.
وی ادامه داد :با پیگیریهای صورت گرفته مجوز تولید بدون
کارخانه نهایی شــد که مبدا آن نیز استان خراسان است .در
کنار افتتاح این کلینیک ،دو طرح دیگر با عنوان سنجش نیروی
متخصص(ســنم) و مدرسه مهارت کسب و کار برای کمک به
استقرار مبحث برند در شرکتها ،ارائه شده است.
محمدحســین روشــنک ،رئیس اتحادیــه صادرکنندگان
خراســان رضــوی نیز در خصــوص برند اظهار کــرد :تولید
بــدون کارخانه و برند باید در کنــار یکدیگر در این کلینیک
مطرح شــود .برندهای بزرگ از ظرفیت کارخانهای اســتفاده
میکنند و امروز اگر کاالیی صاحب برند نشود ،آن کاال بازاری
نخواهد داشت.

روشنک  :تولید بدون کارخانه و برند باید در کنار
یکدیگر در این کلینیک مطرح شود .برندهای بزرگ
از ظرفیت کارخانهای استفاده میکنند و امروز اگر
کاالیی صاحب برند نشود ،آن کاال بازاری
نخواهدداشت

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه
معاوناقتصادیشهردارمشهد:

سرمایهگذاریدرمشهدسودآوراست

ایسنا -معاون اقتصادی شهردار مشهد
با تأکید بر اینکه ســرمایهگذاران از
مشهد نرفتهاند ،گفت :سرمایهگذاری
در مشهد سودآور است.
رضا خواجهنائینی در نشست «پاسخگویی
مسئوالن اقتصاد شهری در مجلس دانشجویی» در دانشکده
علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد :معاونت
اقتصادی شهرداری مشهد 5،هزار میلیارد تومان از بودجه 8هزار
میلیارد تومانی شهرداری را باید با مشارکت بخش خصوصی و
سرمایهگذاران محقق کند .تهیه این بودجه و نظارت بر اجرا در
حوزه برنامهریزی و مطالعات این معاونت قرار دارد.
وی ادامــه داد :عقد قرارداد پروژههای ســاختمانی در واحد
مشارکتها و سرمایهگذاری و عقد قرارداد پروژههای  BOTنیز
در واحد سرمایهگذاریهای نوین این معاونت صورت میگیرد.

خراسانرضویدرفهرستاستانهای
«یوزخیز» کشورقراردارد

تسنیم-مدیرکلحفاظتمحیطزیست
خراسانرضوی گفت :خراسانرضوی
درفهرستاستانهای«یوزخیز»کشور
قرار دارد.
تورج همتی ضمن اشاره به اینکه زیستگاه
چهار منطقه استان پذیرای یوزپلنگ بوده و حضور آن به کرات
در این مناطق مشاهده و مستند سازی شده است ،اظهار کرد:
بیشترین شمار یوزپلنگهای خراسان رضوی در منطقه حفاظت
شــده درونه و پناهگاه حیات وحش دشت الغری در جنوب
استان مشاهده شدهاند.
وی ادامه داد :منطقه حفاظت شده درونه بردسکن نخستین
زیستگاهی بود که با ثبت حضور یوزپلنگ بارقههای امید را در
زمینه زیست این گونه در استان بوجود آورد و در حال حاضر 8
گربه سان ارزشمند شامل یوزپلنگ آسیایی ،پلنگ ،گربه کاراکال،
گربه سیاه گوش ،گربه شنی ،گربه جنگلی ،گربه پاالس و گربه
وحشی در این استان زیست میکنند.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی با تاکید بر اینکه شرایط
مســاعد و غنای زیستگاهی ،خراسانرضوی را به یک منطقه
«یوزخیز» مبدل کرده گفت :بر این اساس به منظور افزایش
ضریب حفاظتی در منطقه حفاظت شده درونه برنامههایی ویژه
در دســتور کار قرار گرفت که از آن جمله میتوان به آموزش
جوامع محلــی از طریق آموزش طیفهای مختلف اثرگذار و
استمرار ارتباط با دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاهای
داخل و پیرامون منطقه حفاظت شده درونه اشاره کرد .همتی
با اشاره به اینکه یوزپلنگ معموالً در مناطق استپ ،کویری و
تپه ماهوری زیست میکند اظهار داشت :خراسانرضوی جزو
 10استان دارای گونه یوزپلنگ آسیایی در کشور است.

بهرهمندیمحرومانحاشیهمشهداز
خدماترایگاندندانپزشکی

مهر-مدیرعاملمؤسسهدرمانیآستان
قدس رضوی گفت :ساکنان مناطق
محرومحاشیهمشهدازخدماترایگان
دندان پزشکی بهرهمند شدند.
دکتر ناصر ســرگلزایی اظهارکرد :ارائه
خدمات دندانپزشکی رایگان به جمعی از خانوادههای محروم
منطقهگلشهرمشهدتوسطخادمیارانسالمترضویمستقردر
دارالشفای امام رضا(ع) از چهارم آذر  ۱۳۹۷در حال انجام است.
وی افزود :جمعه  ۱۶آذرماه بیش از  ۴۰بیمار زیر نظر چهار
دندانپزشک خادمیار از خدمات رایگان دندانپزشکی مانند
معاینه اولیه ،کشــیدن دندان و ترمیم ریشه در پلیکلینیک
دندانپزشکی دارالشفای امام رضا(ع) بهرهمند شدند .در مرحله
نخست هم  ۳۶بیمار روز چهارم آذرماه معاینه اولیه شده بودند.
سرگلزایی تصریح کرد :این خدمات با هدف غربالگری اولیه
بیماریهای دهان و دندان بیماران محروم منطقه گلشــهر با
همکاری برخی نهادهای فعال ارائه شد و در صورت نیاز ادامه
خواهد یافت .وی خاطرشان کرد :در حال حاضر  ۲۰۰خانواده
محروم منطقه گلشهر مشهد تحت پوشش خدمات درمانی
رایگان خادمیاران ســامت رضوی مستقر در دارالشفاء امام
رضــا(ع) قرار دارند که تاکنون جمعی از این خادمیاران برای
ارائه برخی خدمات مانند غربالگری اولیه توسط متخصص طب
اورژانس چندین بار به این منطقه اعزام شدهاند.

اهدایقلبطالییبه ۱۰پزشکبرترکنگرهرضوی

مهر -کنگــره بینالمللی قلب رضوی با اهدای قلب
طالیی به  ۱۰پزشک برتر به پایان رسید.
دومین کنگره بینالمللی قلب و عروق بیمارستان رضوی که
با حضور  ۵۰۰متخصص داخلی و خارجی در مشــهد برگزار
شد ،پس از چهار روز به کار خود پایان داد .دبیر اجرایی دومین
کنگره بین المللی قلب رضوی در خصوص برنامه های این دوره
گفت :این کنگره زمینه بهروزرسانی روشهای درمان و آشنایی
با دستگاههای پزشکی روز دنیا در درمان بیماریهای قلبی را
فراهــم کرد .دکتر علی حیدری افزود :برگزاری این کنگره در
کشور با حضور بهترین پزشکان اروپایی و آسیایی زمینهساز
کسب تجربیات ارزنده با حداقل هزینه برای متخصصان کشور
شــد .باید پیش از درمان به پیشگیری از بیماری فکر کنیم و
مجموعه افرادی که دخیل در فرهنگ و سیاســت و آموزش
پزشکی هستند باید به شکل هماهنگ برای ارتقا سالمت جامعه
و پیشگیری از بروز بیماری نقش ایفا کنند.

