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روسا و اعضای اتاقهای بازرگانی
ازشرایطدشواراقتصادیمیگویند:

آزمونیبرای
بخشخصوصی

ضمیمه استانهای خراسـان

توانمندسازیاجتماعاتمحلی؛
مسئولیتاجتماعیمعینهایاقتصادی
مهدی نایهدر *

مثلث توسعه اقتصادی و معین های اقتصادی
دو برنامه مشخص رزم حسینی استاندار خراسان
رضوی است که از بدو انتصاب وی در سرلوحه
برنامه ها و فعالیت های استانداری در این دوره
مسئولیتی قرار گرفته است .دو برنامه با دو هدف
متمایز و در عین حال همراستا که پیاده سازی و اجرای آن توامان
از سوی استانداری پیگیری می شود  .آن طور که از تحلیل مضامین
بیان شــده توسط رزم حسینی ایده پرداز طرح مثلث اقتصادی
برمیآید هدف مثلث توسعه اقتصادی که بر محور کارآفرینان و
سرمایه گذاران بنا شده فائق آمدن بر دو چالش اساسی بورکراسی
ناکارآمد و قوانین دست و پاگیر فرا روی سرمایه گذاران و کارآفرینان
است .استاندار بر آن است تا با همراه کردن دیگر ارکان حاکمیت
از جمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،ائمه جمعه ،سیستم
قضایی از موانع کنونی فرا روی ســرمایه گذاران در فعالیت های
اقتصــادی و تولیدی بکاهد.فارغ از میــزان موفقیت ایده مثلث
اقتصادی ،چارچوب عملی آن تا حدود زیادی مشخص است اما
ایده معین های اقتصادی که گستره وسیع تری را در برمی گیرد
از حیث چارچوب عملی اجرای آن با ابهاماتی روبرو است.
برابر اعــام معاونت هماهنگی اقتصادی اســتانداری این طرح
با تقسیم اســتان به  12منطقه و گماردن بنگاهها ،موسسات و
نهادهای توانمند اقتصادی پیگیری می شود .اهدف این طرح آن
گونه که در تفاهم نامه های فیمابین اســتانداری و معین های
اقتصادی بیان شــده عبارتند از :تحقق بخشی به رویکرد دولت
جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای با توجه
به شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و طبیعی منطقه؛ تکیه بر
قابلیت ها و توانمندیهای بومی و طبیعی و در راستای مردمی و
درونزا کردن اقتصاد منطقه؛ توانمندسازی اجتماعی مردم از طریق
ایجاد سازوکار فعال سازی آن ها در توسعه منطقه؛ اولویت دادن به
محرومیت و توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی مردم روستاها در
راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی .اهداف بیان شده
حاکی از این است که ایده معین های اقتصادی که پیش از این در
منطقه قلعه گنج استان کرمان تجربه شده  ،بر اجتماعات محلی و
به ویژه مناطق روستایی متمرکز است.
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رئیسکمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
به سوالهایی درباره شفافیت ،تراکم فروشی،
عدم انتصاب زنان و درآمدزایی شهر پاسخ داد

بخشخصوصیودولتی
خواستارتوازنمالیاتیهستند

درجستجویعدالت

تیغ دودم
شفافیت

دنیای اقتصاد  -بتول گندمی تنها عضو شــورای شهر مشهد است که پیشتر
و در دوره اول تشــکیل این نهاد سابقه عضویت داشته است .از خانواده ای نسبتا
سیاسی می آید و البته حاال از دیگر برادرانش مشهور تر است .همزمان با ریاست
کمیسیونبرنامهوبودجهشورادبیرکلیحزبیاستانیراهمبرعهدهوداردوآنجارا
به پایگاهی برای همفکرانش تبدیل کرده است .هم مورد تحسین است که قاطعانه
وبی رودربایسی عملمی کند و هممورد انتقاد که در تزریقنیروبهمجموعه اشباع
شهرداریبیمحاباعملکردهاست.طرفداراناواماعملکردشراستایشمیکنند
ومخالفانشپیکانانتقاداترابهسمتآنچهآنهاانتصاباتحزبیوفامیلیمینامند،
نشانه می روند .خود او البته بخشی از این انتقادها را قبول دارد و در پاسخ به سوال
ما می گوید«:نمی گوییم نیرو اضافه نشده است» اما معتقد است شهرداری هنوز
هم از کمبود نیروی متخصص رنج می برد .ســامانه «فاش» که قرار است اطالعات
شهرداری به ویژه در حوزه شفافیت مالی را به اطالع عموم برساند ،موفق ارزیابی
می کند اما اذعان دارد که مقاومت زیادی در مواجهه با این ســامانه وجود داشته
اســت و دارد و « بخش عمدهای از سازمانها و شــرکتها اطالعات خود را ثبت
نکرده اند ».و گزارش های شهرداری نشان داده که بخش زیادی از قراردادها ثبت
نشدهاست.
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تاکیداستانداریبرلزوم
رسیدگی بهوضعیت
محورنیشابور-کاشمر

اهمیت «هویت» در حل مسائل اجتماعی اقتصادی

توانمندسازی اجتماعات محلی؛ مسئولیت اجتماعی معینهای اقتصادی
ادامه یادداشت
واقعیت این است که علیرغم همه تالشهایی که در چهار
دهه گذشــته در زمینه عمران و آبادانی مناطق روستایی از
قببیل برخوردارکردن از راه ارتباطی ،بهداشــت و درمان ،
گاز ،برق ،تلفن و بهسازی محیط های روستایی انجام شده
لیکن در عمل شاهد کاهش جمعیت روستایی هستیم .برابر
گزارشهای رسمی منتشره حدود سال  1360سهم جمعیت
ساکن در نقاط شهری و روستایی برابر بوده است  .اما در سال
 1395حدود  74درصد جمعیت ایران در نقاط شهری ساکن
هســتند .بی تردید بخشی از این کاهش جمعیت به دلیل
مهاجرت روستاییان به شهر است که با انگیزه اشتغال و کسب
درآمد بیشتر انجام شده است .برای سالها در ذهنیت برخی
سیاستگذاران کشور توجه به فضای کالبدی و برخوردارسازی
یا به عبارتی بهره مندی از امکانات زیربنایی مترادف با توسعه
پایدار و همه جانبه بوده است .و بر این باور بوده اند که صرف
برخوردارسازی روستاییان از امکانات زیربنایی می تواند موجب
ماندگاری جمعیت روســتایی و به تبع آن حفط نقشی که
روستاییان می توانند در تولید و رشد اقتصادی داشته باشند،
است حال آنکه برخوردارسازی از زیرساخت ها الزمه توسعه
است  ،نه خود توسعه؛ ایده معین های اقتصادی به نوعی نسخه

ای برای این غفلت بســیار مهم است که در پرتو استفاده از
ظرفیت های بنگاهها و موسسات و نهادهای موفق اقتصادی و
مسئولیت اجتماعی آنها برای توانمند سازی اجتماعات محلی
از سوی رزم حسینی مطرح و پیگیری می شود.
این نوشتار مروری موجز درباره سه کلیدواژه مسئولیت
اجتماعی ،توانمندســازی اجتماعات محلی و صندوق های
اعتبارات خرد اســت که در اهــداف معین های اقتصادی
بیان شده و یا در آن مستتر است و از خالل آن به برخی از
چالشهای فرا روی اجرای آن می پردازد.

zمسئولیتاجتماعی

مفهوم مسئولیت اجتماعی()Social Responsibility
از مفاهیمی است که پس از پایان جنگ جهانی دوم و تقریبا
از دهه 1950مورد توجه قرار گرفته اســت و به پارادایمی
غالب در حوزه مدیریت ،اداره شرکت ها و محافل دانشگاهی
بدل شده  ،تا جایی که سازمانهای بینالمللی مانند سازمان
ملل و اتحادیه اروپا استاندارهایی در این زمینه ارائه کرده اند.
امروزه شرکت های بزرگ و بنگاههای اقتصادی و موسسات
مالی و انتفاعی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی
را جزئی از اســتراتژیها و خط مشــی های سازمانی خود
می پندارند.

مسئولیت اجتماعی یک نوع مدیریت استراتژیک است که
سازمانها را تشویق می کند به برنامه ریزی درازمدت برای
تغییر در جامعه ای که در آن زندگی می کنند ،اقدام نماید.
همانطور که نظریه پردازان و توسعه دهندگان این مفهوم بیان
داشته اند مسئولیت اجتماعی به فعالیت هایی گفته می شود
که صاحبان سرمایه ،بنگاه داران و اهالی کسب و کار به طور
داوطلبانه و به عنوان موثر و مفید در جامعه انجام می دهند.
مک ویلیامز و سیگل( )2001مسئولیت اجتماعی سازمان را
به عنوان شرایطی تعریف می کنند که به علت آن سازمان
از وظیفه اصلی خود فراتر می رود و درگیر فعالیت هایی می
شود که بیشتر به صالح جامعه مربوط است.
zتوانمندسازیاجتماعاتمحلی

توانمندسازی( )Empowermentمفهومی پیچیده و
چند بعدی است که تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است.
در واقع عمومیت این واژه باعث شــده است که در گستره
وسیعی از موقعیت ها از جمله مدیریت ،روانشناسی ،انسان
شناســی اجتماعی  ،علوم سیاسی و پزشکی به کار رود .از
دیدگاه اقتصادی می توان توانمند ســازی را فرایند کنترل
افراد بر کل فرآیندهای اقتصادی و نه تنها اجرای برخی امور
تولیدی تعریف کرد.
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وقتی سیل آمد «رسانهها» کجا بودند؟!
سیدحسین ثنایینژاد

عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد

بی گمان رسانه ها در حادثه سیل پررنگ ترین حضور را
داشتند ،گاه حتی زودتر از نیروهای امداد به مناطق سیل زده
می رسیدند و به وظیفه رسانه ای خود مشغول می شدند.
در این میان صدا و سیما در خبر رسانی سیل ،نوآوری های
تعجب برانگیزی هم داشت .برخی خبرنگاران صدا و سیما
خود را به آب می زدند و در حالی گزارش ســیل می دادند
که تا کمر در داخل سیل فرو رفته بودند! کاری که در شبکه
های اجتماعی به ریشخند گرفته شد.
با اینحال به نظر می رســد ضریب نفوذ صدا و ســیما
در قشــرهایی از جامعه بســیار قابل توجه است و در این
رویداد توانسته بود مخاطبان بسیاری را جلب کند ،چه در
زمینه راهنمایی ســیل زدگان و چه در گردآوری کمک ها
و امدادرسانی ها .اگرچه قشر قابل توجهی از جامعه حتی
به اخبار هواشناسی صدا و سیما هم اعتمادی ندارند .شاهد
موضوع تلفن های بسیاری بودند که با من تماس می گرفتند
برای آگاهی از وضعیت بارش در مسیر مسافرتی که برایشان
پیش آمده بود.
ایراد دیگری که بر صدا و ســیما وارد بود ،کمبود موارد
آموزشــی برای مواجهه با حوادثی از قبیل ســیل بود .این
موضوع وقتی مایه تاســف بسیارم شد که فهمیدم صدا و
سیما برای چنین آموزش هایی از سازمان های تخصصی
ذیربط مانند سازمان هواشناسی کشور هزینه های گزافی
را مطالبه می کند.

خبرگزاری ها نیر فعاالنه در خبر رسانی سیل حضور داشتند
و در تهیه تحلیل ها و گزارش های کارشناسی مرتبط نیز می
کوشیدند .در همان مدت حادثه ،حداقل از دو خبرگزاری با
شخص من تماس گرفتند ،برای گرفتن مصاحبه تخصصی
مرتبط با سیل!
اما حرف اول را در گســتره خبررسانی ،نفوذ گسترده و
نیز هشدار و آموزش های عمومی ،شبکه های اجتماعی در
اینترنت می زدند .سرعت انتقال اخبار سیل در این شبکه ها
بی نظیر بود .من شخصا سیل شیراز را زنده از اینستاگرام
تماشا کردم .جالب اینکه خودم در همان لحظه یادداشتهای
کوتاه هشدارگونه و آموزشی می نوشتم و در همین شبکه ها
منتشر می کردم ،این یادداشت ها با سرعت زیاد به وسیله
کاربران دست به دست شده و توزیع میشدند ،با آمارهای
بازدید حیرت آور!
تاسف انگیز اما این بود که برخی از موثرترین شبکه های
اجتماعیاینترنتکهسریعترینابزاررسانهایعمومیبهشمار
می روند ،فیلتر بودند و در موارد اضطراری بسیاری ،امکان
برقراری تماس از طریق آنها میســر نمی شد .در یک مورد
که شــخصا شاهد بودم سیلی در حال وقوع است و تالش
کردم از طریق کانال تلگرامی خود هشدار سیل منتشر کنم،
نزدیک به یک ساعت معطل شدم .بنابراین با موبایل با یک
ن کار را
دوســت مطبوعاتی ام تماس گرفتم و او زحمت ای 
کشید .البته همین تماس برای کنترل سیل در آن منطقه
موثر هم واقع شد.
مطبوعات اما کندترین رسانه برای چنین حوادثی بودند!
تیتر اول یک روزنامه وقتی در نگاه خوانندگان قرار می گرفت،
که دیگر تازگی و اهمیت خودش را از دست داده بود .زیرا
آن خبر تیتر یک را مردم قبل از صفحه اول روزنامه ،بارها و

هادی خانیکی در پژوهشکده ثامن مشهد تشریح کرد

بارها در شبکه های اجتماعی دیده و شنیده بودند .با اینحال
تردیدی نیست که گزارش های تحلیلی و نقد و نظر های
کارشناسی پخته که هنوز و همچنان مورد رجوع مدیران
می باشند ،در همین مطبوعات تهیه و نشر یافتند.
یک کار رسانه ای نسبتا خوبی هم که البته ناقص انجام می
شد ،ارسال پیامک به همه مردم از طریق سازمان مدیریت
بحران کشور بود .نقص این کار در تدوین و مکفی بودن این
پیام ها ارزیابی می شود .پیام ها آنقدر شیوا و روان نبودند
که به وسیله همه اقشار جامعه قابل فهم درست باشند .عالوه
بر این نقیصه ،ارسال این پیام ها نیز دیر شروع شد و تعداد
پیام های ارسالی نیز چندان زیاد نبودند که همه موارد الزم
را به اطالع مرد م برسانند.
مشکل اصلی کار رسانه ها در ارتباط با سیل ،این بود که
اغلب همین انواع رسانه هایی که برشمردم ،با پایان یافتن
ســیل کار خودشان را پایان یافته تلقی کردند و چندان به
مسائل پسا سیل نپرداختند که شایسته است .بدیهی است
که اینگونه مواجهه با مسائل زیرساختی جامعه ،نشان از ضعف
کل سیستم رسانه ای کشور در مواجهه با چنین پدیده هایی
ارزیابی می شود.
اگر انتظار پختگی در انعکاس و استمرار کار رسانه ای مرتبط
با سیل را نتوان از شبکه های اجتماعی اینترنتی انتظار داشت،
ولی از رسانه های حرفه ای مانند صدا و سیما ،خبرگزاری
ها و مطبوعات ،توقع این اســت که در دوره پسا سیل نیز
همچنان به موضوع بپردازند و رفع نقایص ساختاری ،مدیریتی
و فیزیکی را از جامعه و مسئوالن ذیربط خواستار شوند .عالوه
بر آن با حضور مستمر در مناطق سیل زده از عملیات بازسازی
و بازگشت شرایط به حالت معمولی ،گزارش تهیه کرده و
نقاط ضعف و قوت کار را به چشم همگان پدیدار سازند.
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درپارکینگهایحرممطهر
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دوشنبه 7مرداد 1398

خبر
یادداشت

اهمیتمسئولیتاجتماعیو
اخالق کسب و کار در بازار رقابتی
نیکتا حسین نیا *
اخالق کسب و کار و مشتری مداری در جوامع امروزی اهمیت فراوانی
پیدا کرده تا جایی که مباحث علمی زیادی پیرامون آن انجام شــده
است .در واقع اخالق را می توان مطالعه و بررسی معیارها و قواعدی
دانست که راهنمای عمل افراد و گروهها در انجام امور است .همچنین
در تعریفی دیگر ،اخالق کاری عبارت اســت از مجموعه ای از بایدها
و نبایدها که کارکنان یک ســازمان (جامعه) در جهت تحقق کامل
شرایط کمی و کیفی کاری که تعهد کرده اند باید رعایت کنند .امروزه
عالوه بر حساسیت ذی نفعان سازمانی و فشارهای محیطی به سبب
رعایت اصول اخالقی توسط سازمان ،مدیران نیز به این نکته پی برده
اند که مزیت رقابتی شرکتها در گرو مالحظات اجتماعی و توجه به
اخالقیات در کسب و کار است.
اخالق تجاری ،بازاریابی اخالقی و مسئولیت اجتماعی موضوعاتی
هســتند که در سازمان های امروزی تأکید قابل مالحظه ای برآنها
شده است.
از ابعاد اخالق کســب و کار می توان بــه اصول اخالقی ،اخالق و
فناوری ،تصمیم سازی اخالقی ،سیستم منابع مالی ،رهبری اخالق
مدار و مســئولیت اجتماعی سازمان نام برد .تحقیقات پژوهشگران
نشان می دهد که میان رابطه اخالق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و
پاسخگویی و فرهنگ خدمتگزاری رابطه مثبتی وجود دارد و مسئولیت
اجتماعی یکی از مهمترین شاخص های کسب و کار است .سازمانهایی
که مسئولیت اجتماعی باالیی دارند مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا
کسب خواهند کرد .اين شاخص عملکرد کسب وکارهای مسئول را
در چهار حوزه اندازه گيري مي کند-1 :استراتژی -2تلفیق و اجرای
استراتژی -3روش مدیریتی با توجه به جامعه ،محیط زیست ،فضای
بازار و مســائل مربوط به محیط کار -4عملکرد در محمدوده اثرات
زیست محیطی و اجتماعی.

در اروپا رتبه شــاخص  CSRدر شــرکتهای تجاری با نمونه
مشابه جمعیت در بین کشورهای اســپانیا  ، 60ایتالیا  ،57آلمان
 56و فرانســه  60اســت .همچنین رتبه  CSRکشورهای ژاپن
وکره جنوبی  50و رتبه دو کشــور ترکیه و عمان نیز به ترتیب 54
و  59اســت .با نگاهی اجمالی به رتبه  CSRدر کشــورهای فوق
می توان گفت که مســئولیت اجتماعی به عنوان شاخص مهمی از
اخالق کسب و کار در کشورهایی مطرح است که عموماً به اصول و
ارزشها و ایده هایی پایبند هستند که التزام به اخالق کسب و کار
را به عنوان ســرمایه اجتماعی عامل موفقیت بنگاههای اقتصادی
می دانند .اصوالً کشــورهایی که در آن شرکتها با تقویت شاخص
مســئولیت پذیری و فناوری نقاط قوت و ضعف اصول اخالقی در
کســب و کار را بررسی و مشــخص می کنند ،الگوی مناسب تری
برای سیاست گذاری تدوین استراتژی در سطح کالن و همچنین
در سطح خرد لحاظ می کنند.

از آنجاییکه اخالق کسب و کار در بلند مدت باعث افزایش وجهه
شرکت ،وفاداری مشتریان ،رضایت بیشتر کارکنان و مشتریان سودآوری
باالتر می شود .می توان گفت شاخص مسئولیت اجتماعی در کشورهای
در حال توســعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .آموزش علمی و
مهارتی ،پرورش چند بعدی در زمینه های اخالقی ،اعتقادی ،اخالقی،
ورزشــی و تدوین منشور اخالقی و کد اخالقی و رفتاری در سازمان
به منظور کسب آمادگی برای تجربه یک زندگی موفق در اجتماع از
مواردی است که باید در جامعه کنونی به آن توجه بیشتری شود.

*کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

شرکتهای فعال خراسانی در بوس و فرابورس

تغییراتبورس درهفتهاخیر
جدول فوق  ،قیمت پایانــی  5روز اخیر معامالتی ،
شــرکتهای فعال در بورس و فرابورس و تغییر یک
هفته اخیر آنها را نشان می دهد.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

-5/02

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

-1/63

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

8/86

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

4/08

5

غشهد(شهد ایران)

-2/02

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

1/23

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-8/78

8

سخاش(سیمان خاش)

-12/94

9

سقاین(سیمان قائن)

-7/32

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

-8/06

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

6/45

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

1/75

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

-6/6

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

9/36

15

فخاس(فوالد خراسان)

0/04

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

1/84
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هادی خانیکی در پژوهشکده ثامن مشهد تشریح کرد

اهمیت «هویت» درحل مسائل اجتماعی -اقتصادی
دنیای اقتصاد ،سعید کریمپور -هویت
یکی از آن مولفههایی است که بنای یک
جامعه بر آن استوار است و به نظر میرسد
در دنیای امروز به سبب پیچیدگیهای
موجود در روابط ،هویتها دســتخوش
تحوالت زیادی شده باشد و همین موجب
ابهام ،گمراهی و یا فقدان هویت خواهد
شد .عالوه بر این یک جامعه همیشه در
برخورد با تغییر و تحوالت است .همین
تغییر و تحوالت جدید گاهی بین آنچه که
موجوداستوآنچهکههویتاست،فاصله
میاندازد .این همان مسالهای است که
به عقیده برخی کارشناســان در مشهد
رخ داده است .تغییرات نسلی و فاصله از
هویتهای پیشین .همان چیزی که این
روزها اندیشمندان را به فکر انداخته تا به
فکر تعریف یا تقویت هویتی برای مشهد
باشند.
«هویت به جنبههــای مختلف زندگی معنا
میدهد و انواع مختلفــی مانند هویت دینی،
هویتجنسی،هویتزبانیو...دارد».اینهمان
چیزی اســت که هادی خانیکی ،استاد علوم
ارتباطات ،در نشســت هماندیشی دانشوران
فرهنگ و هویت بــا موضوع ضرورت پرداختن
به سویههای هویتی مشهد در پژوهشکده ثامن
به آن اشاره کرد.
با این حال نباید از یاد بــرد که هویت اثری
دوگانه بر جامعه میگذارد .براســاس دیدگاه
خانیکی «از یک ســو تقویت تعلق خاطرها به
هویت نیازمند است و از دیگر سو تقویت هویت
به بروز رویارویی بین افراد کمک و جنبههای
اختالفیرابرجستهمیکند».
او هویــت را در دنیــای امروز یک مســاله
میپندارد .باید توجه داشــت هویت معلولی
از عوامــل مختلف اســت که خود بــر آن اثر
میگذارد .مهمتریــن ویژگی اثرگذار بر هویت
در جامعه امروزی ،شبکهای شدن جامعه است.
خانیکیمیگوید«درحقیقتامروزارتباطات
خودگزین در ساختار فنی خود تغییر پیدا کرده
و به جای ارتباطات جمعی که در آن یک پیام
به صورت انبوه منتقل میشد ،قرار گرفته و به
همین جهت است که هویت سیال و شکننده
شکل گرفته است .از نظر تحوالت جهانی نیز دو
روند متناقض جهانی شدن و محلی شدن روی
هویت اثرگذار بوده است».
zهویت یک برساخته اجتماعی است و نه یک
مقوله ذاتی

به عقیده این اســتاد علــوم ارتباطات امروز
هویت یک برســاخته اجتماعی است و نه یک
مقوله ذاتی .او میگوید «در دنیای امروز هویت
در هر آن در حال ساخته شدن است .براساس
دستهبندی «مانوئل کاســتلز» 3گونه هویت

گفتوگو تفاوت را به جای تخاصم
مینشاند و آن را به رسمیت
میشناسد.درحقیقتگفتوگو
پذیرش دیگری متفاوت را
فرصتی برای معنا کردن
هویت خود میداند

خانیکی :باید کاوش کرد که هر کدام از  4عنصر بناها ،مفاخر ،آیینها و رویدادها چطور میتواند در مشهد جنبه هویتی پیدا کند تا به سرمایه نمادین تبدیل شود دارد پرونده سویههای هویتی در مشهد باز شود

اجتماعی در شــرایط کنونی شکل میگیرد؛ چندوجهی و متکثر که مبتنــی بر گفتوگو
یک مورد هویت مشــروعیتبخش است که اســت ،میتواند باب تعلق خاطر به گذشته و
براساس خود مشروع و مطلق ساخته میشود .ایجاد شرایطی برای زیستن در وضعیت موجود
هر چقدر این هویت محدودتر باشد ،گونههای را باز کند .گفتوگــو تفاوت را به جای تخاصم
دیگــر هویــت در برابر آن ســربلند میکند .مینشاند و آن را به رسمیت میشناسد.
در حقیقــت گفتوگــو پذیــرش دیگری
اجتماعی شدن شــبکههای اجتماعی هویت
مشروعیتبخش را به چالش میکشد و هویت متفاوت را فرصتی برای معنا کردن هویت خود
مقاومت را در برابر آن شــکل میدهد .هویتی میداند».
او ادامه میدهد«این مســاله در کشــور ما
که دیگری را نمیپذیرد و به صورت رادیکال و
اهمیت دارد .در کشور ما نسل به جای طبقات
خصومتآمیز آن را رد میکند».
این همان چیزی اســت که این روزها از آن نشسته و این نشان میدهد تحوالت نسلی در
زیاد صحبت میشــود .هویتهــای خالی از ایران دارای اهمیت است و باید آن را به رسمیت
معرفــت .هویتهایی که شــکل افراطی پیدا شناخت.
البته باید توجه داشــت خیلی از سخنان ما
میکند و میتواند برای یک جامعه خطرناک
باشد« .البته گاهی هویت مقاومت که واکنشی در مورد هویت از منظر علم اقتصاد بیاهمیت
دانسته میشود .اینجاست
بــه هویتهــای محــدود
که باید از منظر توســعه نیز
اســت ،به هویتهای خشن
شکلگیریوتقویت
به هویت نگاه کرد و روشــن
تبدیل میشــود که معموال
هویتهایــی تکپــاره و هویت فقط این نیست کرد مباحــث هویتی چقدر
یکبعدی است و در جامعه که شهرداری یا سازمان میتواند برای حل مســائل
مخاطــره ایجــاد میکند و میراثفرهنگیکارهایی اقتصادیمهمباشد».
خانیکی یکی از مشکالت
هر لحظه امــکان انفجار در در این خصوص کند.
پرداختن به هویــت را نگاه
جامعهمیرود».
الزم است برای این
نوســتالژیک به آن میداند
با ایــن حــال خانیکی از
نوع ســومی از هویت نیز یاد منظورمیانشهروندان و تاکید میکند«مــا باید از
میکند که انعطاف بیشتری و مخاطبان نیز اتفاقاتی هویت چیــزی بیرون آوریم
که قابــل دیالوگ باشــدو
دارد .او میگویــد «البتــه
رخ دهد
گفتوگــو بین ما و نســل
هویت سوم هویت منعطف
بعدی صورت گیرد».
نام دارد که برنامــهدار بوده
اســتاد علوم ارتباطات خاطرنشان میکند
و براســاس پذیرش تفاوتهــا و ایجاد ارتباط
«شکلگیری و تقویت هویت فقط این نیست
تعاملیبینآنایجادمیشود».
خانیکی با اشــاره به سیاســتگذاریهای که شــهرداری یا ســازمان میــراث فرهنگی
فرهنگیکشوردربرخوردوحفظهویتهابیان کارهایی در این خصوص کند .الزم است برای
میکند«ما معموال برای حفظ استمرار تاریخی این منظور میان شــهروندان و مخاطبان نیز
و به منظور داشــتن یک حافظــه تاریخی در اتفاقاتی رخ دهد.
در واقع بایــد کاوش کرد که هــر کدام از 4
سیاستگذاریهای فرهنگی از این مساله دور
بودهایم.حفظاینحافظهایجابمیکندبدانیم عنصر بناها ،مفاخر ،آیینها و رویدادها چطور
مســاله هویت برای هر جامعهای چه اهمیتی میتواند در مشهد جنبه هویتی پیدا کند تا به
دارد.در هر شــکلی از توسعه ،داشتن حافظه و سرمایه نمادین تبدیل شود.نباید از یاد برد ما با
جامعهای روبهرو هستیم که با تغییرات پردامنه
تعلقخاطراهمیتدارد».
یکی از سواالتی که پاسخ به آن از نظر خانیکی اجتماعی و فرهنگی روبهرو است».
خانیکــی اضافــه میکنــد «در حقیقت
دور نماند ،این بود که آیا برجسته شدن هویت
سیاســتگذاری مســاله نیســت بلکه بخش
میتواند به ستیز و اختالف منجر نشود؟
براســاس دیدگاه خانیکی «هویتهای باز ،مخاطبان نیز یک مساله است.باید دید چطور

ســودمندی جنبههای هویتی بــرای جامعه
مشهدی و غیرمشهدی میتواند نمایان شود.
در حال حاضرکه فردگرایی و منفعتگرایی در
جامعه ایران در مقایسه با گذشته بیشتر شده،
چطور میتوان هویت را طوری ترجمه کرد که
با فردگرایی و منفعتگرایی در یک راستا قرار
گیردو از آن استقبال شود .همچنین الزم است
برای تقویت هویت افراد فعــال در حوزههای
صنعــت ،اقتصــاد ،مدیریــت و ...نیز حضور
داشته باشــند و در مورد هویت مشهد سخن
بگویند».
او هویت را مثابه یک مســاله در دنیای امروز
میداند و اعتقاد دارد گفتوگو به مثابه یک راه
حل در برابر آن است.
خانیکی تاکید میکند «الزم است دالهای
هویتی مشهد را شناسایی کرد و دید چه میزان
آن ازسرشت قدسی و چقدر آن از سرشت ملی
شهر مشــهد قابل استخراج است .ناپیوستگی
بین فرایندهای هویتســاز در دوره معاصر و
ضعف سیاستهای تقویت حاظفه و نهادهایی
که میتوانــد منتقل کننده هویت باشــد،از
مشکالتکنونیماست».
این اســتاد برجســته علوم ارتباطات بیان
میکند«ضــرورت دارد پرونده ســویههای
هویتی در مشهد باز شود .پیشنهاد میکنم در
این مسیر از بین پیشنهادات موجود عناوینی
که باید به آن پرداخته شــود ،استخراج شده و
براساس آن مسائل پیش رود و از جایی ،به طور
مشخص ،کار را آغاز کنیم.
سوال اینجاســت؛چطور میشود با نمادین
کردن  4مولفه هویتســاز برای نسل جدید و
برای ســاختهای غیرفرهنگی فعالیت مقوم
هویت صورت داد؟ طرح این مســائل میتواند
به صورت یکسری بحثها و میزگردها مطرح
شود که از دل آن برنامههایی برای شهر مشهد
برون آید».

الزم است دالهای هویتی مشهد
را شناسایی کرد و دید چه میزان
آن ازسرشت قدسی و چقدر آن
از سرشت ملی شهر مشهد قابل
استخراجاست

بخشخصوصیودولتیهایخراسانرضوی،خواستاربرقراریتوازنبیندرآمدوسهممالیاتیشدند

درجستجویعدالت

دنیای اقتصاد ،زهــرا صفدری -عدالت
مالیاتی و کاهش ســهم مالیاتی خراسان
رضویدرکشورمهمترینمطالبهمسئوالن
وفعاالناقتصادیایناستاندرجلسهاخیر
شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی
بود؛ نشستی که با حضور امیدعلی پارسا،
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور به
عنوان مهمان ویژه این جلســه در مشهد
برگزارشد.

سالهاســت که فعاالن اقتصــادی در محافل
مختلف از باال بودن ســهم خراســان رضوی در
مالیاتکشورگالیهمندندومعتقدندفشارمالیاتی
بر شــرکتهایی که به طور شفاف کار میکنند،
عرصه را برای آنها در مقابل غیرشفافها و به ویژه
دالالن و واسطه گران تنگ کرده است .حدود پنج
سال از زمان بروز مشکالت برای موسسات مالی و
اعتباری میزان ،ثامن االئمه ،آرمان و ...و نیز شرکت
پدیده که سهم قابل توجهی در مالیات پرداختی

خراسان رضوی داشــتند ،میگذرد اما با گذشت
این سالها و با وجود تعطیل شدن آن موسسات
مالی و مختل شدن فعالیت پدیده ،سهم مالیاتی
این استان کاهش نیافته و همچنان به روال قبل
است .رضا جمشــیدی ،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی خراســان رضوی هم در شــصت و
هفتمین نشست شورای گفتوگو اعالم کرد که
ایناستان 6درصددرآمدناخالصکشورو4درصد
منابع بانکی را داراســت و در زمینه تفاوت درآمد
به هزینه خانوار رتبه  28را داریم اما باوجود اینکه
طبق این آمار ،استان توانمندی نیستیم ،باید 7/3
درصد درآمدهای مالیاتی کشــور را وصول کنیم.
علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم
در این خصوص گفت :هیچ کس مخالف پرداخت
مالیات نیســت اما آنچه مورد تاکید است ،عدالت
مالیاتیاست .در واقع مالیات باید براساس عدالت
باشد و هم بخش خصوصی و هم مسئوالن استانی
بر این موضوع اصرار و تاکید دارند.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران
نیز در این نشست از رئیس سازمان مالیاتی کشور
خواســت تا عدالت مالیاتی را بین استانها برقرار
کند و در تعیین سهم خراسان رضوی تجدیدنظر
شود زیرا این نسبت بدون توجه به تغییر و تحوالت
مثبت یا منفی اقتصــادی در هر خطه ،همچنان

ادامه یافته و حتی افزون شــده است اما زمان آن
رسیدهکهایننگرشتغییرپیداکند.موضوعیکه
رئیس ســازمان مالیاتی هم آن را قبول داشت و با
تاکید بر این نکته که حمایت «محدود ،مشروط،
کاهندهوتضمیندار»ازتولیدکنندهواقعیمدنظر
ماست،تصریحکرد:هرکسیبایدمتناسبباثروت
و درآمدش مالیات بدهد و کسی که فرار می کند
و هر کســی که به او کمک می کند ،قابل توجیه
نیســتند .اصناف و استان ها باید در مقایسه با هم
احساس عدالت مالیاتی کنند .فرایند دادرسی هم
باید سریع تر صورت بگیرد .پارسا با اشاره به اینکه
سال99قراراستتحولیاساسیوبنیادیندرنظام
درآمد  -هزینه استانها صورت بگیرد ،این نکته را
خاطرنشان کرد که مسئول کاهش سهم مالیات
استانها سازمان برنامه و بودجه کشور است اما به
عنوانکسیکهقبالدرآنسازمانفعالیتداشتهو
طبق آنچه جایگاه فعلی اش حکم میکند ،بیش از
هرکسیبهاصالحنظامدرآمد-هزینهایاستانها
کمک خواهد کرد .این یعنی میتوان امیدوار بود
که سال آینده و بعد از اصالح نظام درآمد -هزینه
استانها،سهمخراسانرضویازمالیاتکشورهم
معقولتر شود و فشــاری که امروز بر گرده فعاالن
اقتصادیشفافوجوددارد،کاهشیابد.
ادامهدرصفحه3

خبر

رئیسکمیسیونسرمایهگذاریاتاقبازرگانیمشهد:

برندهایایرانیرادرزمانتحریمحفظکنیم
دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون
ســرمایه گذاری و بازار پــول اتاق
بازرگانی مشــهد گفت :تحریمها در
مباحث صادراتی و برون مرزی تاثیر
زیادی داشت و امروز ضرورت دارد تا با
حمایتهای بخش دولتی و خصوصی این برندها را در
بازارهایهدفحفظکنیم.
محمدعلی چمنیان با طرح این پرسش که چرا باید در زمینه
برندسازی ســرمایهگذاری کنیم؟ گفت :بسیاری از شرکتها
برندسازیراتنهاهزینهاضافیوجانبیبرایتبلیغاتمیدانند،
در صورتی که نام و نشــان تجاری یا برندسازی یک تاکتیک
و دستورالعمل است که مستقیم بر رفتار مصرف کننده تاثیر
میگذارد.
وی ادامــه داد :هر برند تجاری شــامل چند بخش اســت
که شــخصیت آن و موقعیتــش در بــازار را تعریف میکند و
صاحبان بنگاههای اقتصادی هیچ گاه نباید قدرت کیفی برند
را نادیده بگیرند ،در حقیقت هزینهای که صرف برندســازی با
ارتقای کیفیت محصوالت ،حفظ مشــتریان و بازارهای هدف
و همچنین تبلیغات میشود باعث افزایش قیمت محصوالت
شده و تاثیر مثبتی بر قیمت سهام آن بنگاه دارد به همین خاطر
است که سرمایهگذاری در برندها ضرورت دارد.

zضعففرهنگسازیعاملبیتوجهیبهبرندینگ

چمنیان درباره میزان توجه شرکتهای داخلی به موضوع
برندســازی عنوان کرد :با وجود اینکه قوانین ســختگیرانه
بســیاری در مقابل بنگاههای اقتصادی قرار دارد اما اقدامات
درخور توجهی طی این ســالها در حوزه ثبت برندها با کمک
و همیاری انجمن مدیران صنایع خراســان انجام شده است
و میتوان گفت اگر طی این ســالها توجه زیادی به موضوع
برندینگ نشده بود ،به دلیل ضعف فرهنگسازی بوده است.
عضو هیات رئیســه انجمن مدیران صنایع خراسان ،یکی از
ضرورتهای مهم برون رفت از مشــکالت اقتصادی کشــور
را توجه به شــرکتهای دانشبنیــان عنــوان و اظهار کرد:
اگرمحصــوالت ایرانی با نوآوری برندســازی کنند ،کشــش
بیشتری برای کشــورهای دیگر خواهند داشت و صادرات و
فروش آنها نیز افزایش مییابد.
ویتصریحکرد:خوشبختانهشرکتهایدانشبنیانموفقی
از جمله در کسب و کارهای دیجیتالی در استان شکل گرفته
کهتوانستهانددرحوزهصادراتینیزخوشبدرخشند،البتهنیاز
به حمایتهای بیشــتری از قبیل مالیات ،گمرک ،تسهیالت
بانکی و  ...دارند تا بتوانند توســعه صادرات محصوالت خود را
داشتهباشند.چمنیانیکیازموانعاصلیپیشرویبرندسازی
را تحریمها عنوان کرد و گفت :تحریمها در مباحث صادراتی و
برون مرزی تاثیر زیادی داشت به طوری که بسیاری از برندهای
به نام ایرانی که در گذشــته به بیش از  40کشور دنیا صادرات
انجام میدادند اکنون صادرات آنها تنها در چند کشور همسایه
محدود شــده است و این موضوع در دراز مدت به برندها ضربه
وارد میکند.

مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتی
خراسان رضوی خبر داد

صادرات38میلیوندالریبرندهایاستان
دنیای اقتصاد -مدیرعامل شــرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با
اشاره به رشد برند سازی در استان به
خصوص در حــوزه صنعت غذا اظهار
کرد :گواه این موضــوع صادرات 38
میلیون دالری برندهــا و ورود شــرکتهای بهنام
خراسانی به بازار بورس است.
به گزارش دبیرخانــه دائمی همایش برندینگ ،مســعود
مهدیزاده اظهار کرد :در بازار رقابتی سالهای اخیر و با پیشرفت
شــبکههای مجازی و فعالیتهای تبلیغاتی برندســازی در
خراسان رضوی رشد چشمگیری در میان واحدهای صنعتی
داشــته و یکی از ارکان اصلی موفقیت کسب و کارهای خرد،
کوچک و متوسط بوده است.
وی گفت :در ســالهای اخیر واحدهای صنعتی و تولیدی
در زمینه برندسازی کار خود را شــروع کردند و اکثر مدیران
واحدهای صنعتی و تولیدی به اهمیت آن در بازارهای داخلی
و خارجی پی بردهاند و تالش دارند تا فعالیت خود را گسترش
دهند و سهم بازار خود را توســعه دهند زیرا یک برند با ثبات
سبب ســودآوری و توسعه کسب و کار میشــود که این امر و
آگاهی مدیران با کمک و اقدام ارزشمند انجمن مدیران صنایع
خراسان صورت گرفته است.
وی یادآور شد :در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای
صنعتی خراســان رضوی دارای برند هستند البته واحدهای
صنعتی اســتان باید موفق تر در این زمینــه عمل کنند زیرا
این خطه ظرفیتهــای صادراتی فراوانی دارد ،شــرکت در
نمایشگاههای داخلی و خارجی و تالش برای شناساندن برند
خود گواه این مساله است.
مهدیزاده بــا تاکید بر اینکه حمایت از برند حمایت از کاالی
ایرانی است ،عنوان کرد :ایجاد بستر اطالعاتی و اطالعرسانی
مناسب ،کمک به کاهش هزینههای تولید و در نتیجه کاهش
قیمت تمام شده ،کمک به افزایش کیفیت محصوالت و ایجاد
برند مادر به نام برند ایرانی میتواند در حمایت از برندها بسیار
موثرباشد.
وی خاطرنشان کرد :برند عامل اصلی شناخت محصول بوده
که در درجه اول کیفیت محصول و سپس قیمت ،آن را از دیگر
برندها متمایز میکند ،برندســازی بخش اصلی کسب و کار
است و نمیتوان آن را نادیده گرفت و هرچه در این راه با آگاهی
قدم برداریم فرایند کسب و کار به بهترین شکل ممکن انجام
میشود و به اهداف خود در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه
در بحث صادرات دست مییابیم.
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گزارش

روسا و اعضای اتاقهای بازرگانی از شرایط دشوار اقتصادی میگویند:

آزمونی برای بخش خصوصی

دنیای اقتصاد،سعید کریمپور -این روزها شاید سختترین روزهای اقتصاد ایران باشد .روزهایی که با بازگشت تحریمها و فشار بینالمللی ،دشمنان این
کشور خواهان شکستن کمر اقتصاد آن هستند .با این حال ایران طی  40سال اخیر همیشه از تحریم رنج برده و تالش کرده خود را با آن تطبیق دهد .یکی از
تفاوتهایتحریمهایکنونیبادورههایپیشین،تمرکزبسیارزیادامریکاییهابرصادراتنفتیماست؛آنهاتالشدارندصادراتنفتایرانرابهکمترینحد
خود برسانند .این درحالیست که در گذشته چنین تمرکزی بر صادرات نفت ایران نبود و باز هم میشد تحریمها را دور زد که البته آن سیاست هم مضرات خود
را داشت و ظهور پدیدههایی چون بابک زنجانی یادگار آن دوران بود .با این حال به نظر میرسد این دوره تالش حاکمیت ،ضمن فروش نفت ،حرکت در مسیر
خوداتکایی اقتصادی است .اینطور به نظر میرسد که قرار است نفت از اقتصاد کشور حذف شود .یکی از مسئوالن گفته است بودجه با  300هزار بشکه نفت
بسته شدهاست .در چنین شرایطی نقش بخش خصوصی بیش از پیش پررنگ میشود .نقشی که یک مرتبه برای همیشه میتواند راهی جدید را در اقتصاد
کشور باز کند .به نظر میرسد که حکومت باالجبار یا باالختیار تصمیم گرفته دست بخش خصوصی را برای این نقشآفرینی باز بگذارد .رونق گرفتن شوراهای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و پررنگ شدن حضور فعاالن اقتصادی در تصمیمگیریهای مسئوالن حاکی از آن است که زمینه برای نقشآفرینی بخش
توپایاین
خصوصیفراهمشدهاست.حالبایددیدبخشخصوصیچهخواهدکرد؛البتهحضوردراینمیدانسادهنیستوموانعیدارد.موانعیکههنوزدس 
بخشرابستهاست .هفتهایکهگذشت،مشهدمیزباننخستیناجالسهیاتنمایندگاناتاقهایبازرگانیسراسرکشوردرآغازدورنهمفعالیتهایپارلمان
بخش خصوصی بود؛ اجالسی برای برنامهریزی و هدفگذاری فعالیتهای اتاق در دور جدید کاریاش .روسای اتاقهای بازرگانی استانها و هیات رئیسه اتاق
ایران در حاشیه این اجالس از نقش این تشکل برای بهبود شرایط اقتصادی در دوران تحریم گفتند.
zنباید بخش خصوصی را معتاد حمایتهای مالی کرد

غالمحسین شــافعی رئیس اتاق
بازرگانی ایران بــا تاکید بر اینکه
رونق تولید و توانمندسازی بخش
خصوصــی اقتصاد تنها از مســیر
حمایتهای مالی محقق نمیشود،
میگوید :این رویکرد الزامــا نمیتواند اثری پایدار و
بلندمدت بر اقتصاد گذارد .در مجموع نمیتوان اعتیاد
حمایت مالی برای اقتصاد و بخش تولید کشور ایجاد
کرد؛ ضــروری اســت رویکردها بر توانمندســازی
متمرکز باشــد .اقتصاد ما زمانــی میتواند در مقابل
واکنشهای بیرونی تاب آورد که بخش تولید از قدرت
کافی برخوردار باشد .تنها رونق و توسعه پایدار تولید
میتواند اقتصــاد را در برابر هر تکانهای مقاوم و بیمه
کند .بنابراین ما نیز با تکیه و تمرکز بر موضوع تولید به
کار خود ادامه میدهیم .به نظــر من ،تولید در طول

انصاری :تمایل دولت و بستر قانونی
برای آنکه فضای کسب و کار بهبود
یابد ،وجود دارد اما آنچه که باید
بهبود پیدا کند ،این همکاری و
هماهنگی دولت با مردم ،بخش
خصوصی و فعاالن اقتصادی
برای تصمیمگیریها است
سالهای گذشته بیپناه رها شد.
او ادامــه میدهــد :باید انگیزههای الزم از ســوی
فعاالن اقتصــادی و تصمیمگیران به ســمت بخش
تولید کشــور سوق داده شــود .قانون بهبود مستمر
فضای کســب و کار یکی از بهترین قوانینی است که
مجلس تصویب و به دولت ابالغ کرده است .آنچه که
در این قانون پیشبینی شده ،تحولآفرینی در اقتصاد
کشور ایجاد خواهد کرد اما تحقق درصد اندکی از این
قانون باعث شده تا توقعات ما از آن برآورده نشود.
شافعی با بیان اینکه  5ســال از تصویب این قانون
میگذرد اما تنها  20درصد آن اجرایی شده ،تصریح
میکند :بســیاری از مســائل و مشــکالت کنونی و
تصمیمســازیهایی که نتایج مطلوبی از آن حاصل
نمیشــود ،از نتایج عدم اجرای قانون بهبود مستمر
فضای کســب و کار است .ما اخیرا و به صورت ویژه به
دنبال اجرایی شدن مواد  3 ،2و  24این قانون هستیم.
اگر این قانون اجرا شود ،مهمترین اثر را بر رونق تولید

سالح ورزی :با مشورت گرفتن از بخش
خصوصی ،میتوان نارضایتی و شکایات
این بخش را نسبت به سیاستهای
اقتصادی دولت کاهش داد
ادامهازصفحه2

zپرداختمالیاتشرکتهایبزرگخراسانیدرپایتخت
و دردسر آنها برای استان

« شــماری از معدود واحدهای بزرگ صنعتی فعال در
خراسانمالیاتشانرادرپایتختپرداختمیکنند.درواقع
دردسرهای آن ها برای این استان است و درآمدشان سهم
تهران می شود ».اینها نکات دیگری بود که توسط شافعی
مطرح شــد .او ادامه داد :اگر بازنگری در رویه موجود اتخاذ
نشود ،این واحدهای تولیدی موجود در استان هستند که
بایدبارمالیاتتعیینشدهراتحملکردهوچنینرویکردی
از منظر عدالت مورد ســوال اســت .این موضوع از سوی
محمدحسین روشنک ،عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد
هم به گونه ای دیگر مطرح شد؛ او خطاب به رئیس سازمان
امور مالیاتی کشور ،با طرح این سوال که «چرا نمی شود از
انتقالکارتهایبازرگانیبهتهرانجلوگیریکرد»،افزود:
چه انگیزه ای آنجا وجود دارد که بنگاه ها ترجیح می دهند،
دفاترشــان را به تهران منتقل کنند؟ چرا وقتی تهران 11
میلیون جمعیت دارد ،باید باالی  60درصد اقتصاد کشور
را در دست داشته باشــد؟ ما در خراسان رضوی نسبت به
مجموع کشور فقیر مانده ایم؛ مالیات مضاعفی از ما گرفته
می شود و این درحالیاست که در این استان بنگاه دولتی
نداریم و همه مالیات باید توسط بخش خصوصی پرداخت
شود.چرادرتهرانموضوعاتسادهگرفتهمیشودومالیات
کمتریاخذمیشود؟

خواهد داشت .رونق تولید این نیست که صرفا منابع
مالی را تزریق کنیم بلکه باید زمینه و بســتر الزم را
برای حرکــت تولید آماده کنیم کــه اجرا کردن این
قانون را میطلبد .رئیس اتاق ایران در خصوص نقش
اتاقهای بازرگانی در شــرایط خاص اقتصادی فعلی
میگوید :در شرایط غیرعادی اقتصادی ،نمیتوان با
تصمیمات عادی ،وضعیت موجــود را مدیریت کرد.
شــرایط غیرعادی تصمیمات و مقررات خاص خود
را میطلبد .مقــررات در زمان عــادی نمیتواند در
شرایط غیرعادی اثرگذار باشد .بنابراین باید شرایط
را درک و تصمیمات را بر این اساس اتخاذ کنیم .اتاق
بازرگانی وظیفه دارد مشوقانه و صادقانه نظرات بخش
خصوصی را به قوای سهگانه انتقال دهد .البته ما نیز در
هر شــرایطی این اقدام را انجام دادیم اما میزان توجه
آقایان به خود آنها بستگی دارد.
zتاکید قانون بر مشورت گرفتن از بخش خصوصی

حسین ســاحورزی ،نایب رئیس
اول اتــاق ایران میگویــد :قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار،
حداقل مطالبات بخش خصوصی را
مدنظر قرار می دهــد و در واقع با
پیشبینــی پذیر کــردن مقررات و سیاســتهای
اقتصادی و تاکید بر ضرورت مشورت گرفتن از بخش
خصوصی ،نارضایتی ها و شکایات فعاالن اقتصادی را
نسبت به سیاستهای دولت در بخش های مختلف
کاهش می دهد.
ل خواســتههای
وی ادامه میدهد :این قانون حداق 
بخش خصوصی را شــامل می شودو به نظر میرسد
که شــاه بیت مفاد این قانون که مــواد  3 ،2و  24آن
اســت ،میتوانند کمک خوبی بــه پیشبینی پذیر
کردن مقررات و سیاســتهای اقتصادی نمایند و با
مشورت گرفتن از بخش خصوصی ،میتوان نارضایتی
و شکایات بخش خصوصی را نسبت به سیاستهای
اقتصادی دولت کاهش داد.
zایجاد فضای گفتوگو با فعاالن اقتصادی ،کلید
موفقیت در بهبود فضای کسب و کار

محمدرضــا انصــاری عضو هیات
رئیســه اتاق ایران نیــز میگوید:
شــرط موفقیت دولــت در بهبود
فضای کســب و کار ،ایجاد فضای
یــک گفتوگوی موثــر با بخش
خصوصی و در راس آن با مجموعه اتاق بازرگانی است.
وی بــا تاکید بر اینکه دولت باید تمایل بیشــتری به
مشورت گرفتن از فعاالن بخش خصوصی در راستای
بهبود فضای و کسب و کار نشــان دهد ،عنوان کرد:
خوشبختانه فعاالن اقتصادی به صورت منفرد افرادی
موفق در عرصه های اقتصــادی داخلی و بین المللی
هستند.
در نتیجه یک ظرفیت ارزشــمند مردمی را در رابطه
با رونق فضای کســب و کار در اختیار داریم .از طرف
دیگر ،تمایل دولت و بســتر قانونی برای آنکه فضای

کســب و کار بهبود یابد ،وجود دارد اما آنچه که باید
بهبود پیدا کند ،این همــکاری و هماهنگی دولت با
مــردم ،بخش خصوصــی و فعاالن اقتصــادی برای
تصمیمگیریهااست.
zبوروکراسی اداری و دستورالعملهای ضد و نقیض

مســعود خوانســاری رئیس اتاق
تهــران امــا مشــکل بــزرگ
دستگاههای اجرایی را بوروکراسی
حاکــم بــر آن میدانــد و ادامه
میدهــد :بوروکراســی حاکم بر
دســتگاههای اجرایــی و اداری باعث شــده بخش
خصوصی برای انجام کوچکترین کار خود ،ناگزیر از
صرف زمان بسیاری باشــد و این به معنای هدررفت
منابع است.
او عنوان میکنــد :اما بزرگترین مشــکل بخش
خصوصی در شــرایط کنونی مشــخص نبودن و یا
غیرقابل پیشبینی بودن شاخصهای مهم اقتصادی
از قبیل تورم ،رشد ،قیمت ارز و ...است .برای رفع این
مسائل عمدتا راهبردهایی که به هدایت شاخصهای
کالن منجر میشود ،در اختیار دولت است .نمونه آن
نرخ ارز است که مدیریت آن بر عهده بانک مرکزی و
وزارت اقتصاد گذاشته شده است .مساله دیگری که
بخش خصوصی را آسیبپذیر کرده ،دستورالعملها
و آییننامههایی اســت کــه به طور مداوم توســط
دســتگاههای دولتی ابالغ میشــود و عمدتا ضد و
نقیض یکدیگر عمل میکند .چنین نقیصهای از ضعف
کارشناسی نشــات میگیرد و بخش خصوصی را با
مشکل مواجه میسازد.
zچالش فعلی بخش خصوصی و دولت ،عدم دستیابی
به ادبیات مشترک است

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه
اتاق ایران یکی از چالش های فعلی
بخش خصوصی و دولــت را عدم
دســتیابی بــه ادبیات مشــترک
میداند و میگویــد :امیدواریم با
تفاهمی که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر دارند،
فضای اقتصادی مناســبی را در کشور شاهد باشیم
چراکه عمده دغدغه ما اشتغال و بهبود فضای کسب و
کار است .البته نباید توجه زیادی به مسائل سیاسی
کرد زیرا این موضوعات طی  30ســاله گذشته وجود
داشته و دارد.
وی بــا تاکید بر اینکــه دولت باید بیــش از پیش
پذیرای نظرات بخش خصوصی باشد ،یادآور شد :به
عنوان مثال ،در مســاله بازگشت ارز حاصل صادرات
و مشــکالت موجود در این حوزه تمام سعی خود را
کردیم تا با دولت همکاری و همراهی الزم را داشــته
باشــیم و از ســویی دیگر فعاالن اقتصادی را توجیه
کردیم کــه این امر چه فوایدی برای اقتصاد کشــور
دارد .با تمامی این اقدامات حــدود  70درصد ارز به
چرخه اقتصاد بازگشته است که میتوان برای واردات
مواد اولیه مورد نیاز مورد استفاده قرار داد.

شافعی :تولید در طول سالهای گذشته بیپناه رها شد

zدولت با مردم شفاف سخن بگوید

عال میرمحمدصادقی عضو هیات
نمایندگان اتاق ایران نیز میگوید:
دولت با مردم شــفاف و دوستانه
سخن بگوید؛ در این صورت است
که مردم نیز کمک خواهند کرد و
از این بحران به خوبی خارج خواهیم شد.
وی با تاکید بــر اهمیت نقش اتاقهای بازرگانی در
راستای حل مشــکالت کنونی اقتصاد کشور ،عنوان
میکند :صاحــب نظرانی در اتــاق بازرگانی فعالیت
دارند که بحرانهای اقتصادی را در گذشته دیدند؛ در
زمان دکتر مصدق که تحریم شدیم نیز حضور داشتند
و با دولت همکاری کردند ،تا حدودی نیز مشکالت را
مرتفع ساختند .امروز هم دولت باید از اتاق بازرگانی
و پیشکسوتانی که هستند ،بهره ببرد و همچنین اتاق
ک کردن به دولت را وظیفه خود بداند و
بازرگانی کم 
آن را یاری کند .در حال حاضر وظیفه ماســت که به
دولت کمک کنیم تا هماهنگی الزم ایجاد شــود و از
این مشکالت به خوبی عبور کنیم.
zاتاق بازرگانی یعنی کمک به رونق تولید

علــی کبیر ،دبیر اتاق مشــهد نیز
اظهــار میکند :یکــی از اهداف و
رســالتهای اتاقهای بازرگانی،
تــاش و مطالبهگــری در جهت
بهبود مستمر محیط کسب و کار
اســت .از طرف دیگر ،اتاق همواره ســعی کرده تا در
حوزه سرمایهگذاری انگیزه الزم را ایجاد کند و مشوق
ســرمایهگذاران باشــد .ماحصل تمام این اقدامات
پارلمان بخش خصوصی ،کمک به رونق تولید خواهد
بود .وی اضافه میکند :تمام این مشاورهها در راستای
بهبود محیط کســب و کار صورت میگیرد زیرا باید
زمینه مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد شود
تا سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه ترغیب شده
و توامان عرصه تولید نیز رونق بگیرد .در همین راستا
یکی از اقدامات اتاق ،رصد مستمر فضای کسب و کار
اســت تا از این منظر موانع را شناســایی ،ضعفهای
قانونی را احصا و نهایتا مشارکت ارکان مختلف را برای
گرهگشایی از چالشها جلب کند.
zقوای سهگانه فقط شنوا نباشند

ســیده فاطمه مقیمی عضو هیات
رئیســه اتــاق تهــران تقویــت
زیرســاختها و بنیانهــای
کارآفرینی در کشور را تنها راهکار
توسعه محیط کسبوکار میداند و
میگوید :اگر دولت در پی ارتقای اشتغال است ،باید
نهادهای توســعه کارآفرینی را تقویت کرده و مورد
حمایت قــرار دهد .اگر دولــت در هر کــدام از این
برهههای حساس صدای بخش خصوصی را میشنید
و به آن توجه میکرد ،وضعیت امروز کشور به مراتب
بهتر بود .در قانون این ظرفیت دیده شــده که اتاق به
عنوان مشاور برای قوای سهگانه ،نظرات خود را اعالم

کند اما از شــنیدن تا عمل کردن به این پیشنهادات،
تفاوت زیادی وجود دارد.
او خاطرنشــان میکنــد :ای کاش فضایــی برای
جمــعآوری و لحاظ کــردن تمــام تجربیات بخش
خصوصی وجود داشت و اثرگذاری آن مورد سنجش
قرار میگرفت .اگر مصرف کاالهــای داخلی به یک
عادت برای ایرانیان تبدیل شود ،چرخ اقتصاد خواهد
چرخید و اشــتغال نیز بهبود خواهد یافت .البته که
تحقق چنین مهمی منوط به آن است که اهتمام الزم
برای فرهنگسازی و ترویجگری و حتی حمایت الزم
از سوی قانونگذار و مجری دولت شکل بگیرد.

zاتاقهای بازرگانی در تعیینکنندهترین شرایط خود
قرار دارند

مسعود گلشــیرازی رئیس اتاق
بازرگانی اصفهان با اشاره به شرایط
بحرانــی اقتصادی کشــور ،نقش
اتاقهای بازرگانی را تعیینکننده
میداند و تاکید میکند :اثرگذاری
اتاق مشروط بر این است که پارلمان بخش خصوصی
از ساختارهای ســنتی خود فاصله گرفته و به سمت
ایجاد سازوکاری مبتنی بر نیاز حاضر اقتصاد گسیل و
گذر کند.
او ادامه میدهد :از دیگر سو گام نخست دولت برای
اصالح امور باید تحقق قانون بهبود مســتمر محیط
کســب و کار باشــد؛ قانونی که رئیسجمهور وعده
اجرایی شدن آن را داده بود .دوم اینکه در تیم اجرایی
خود از نیروهای چابــک ،جوان و عالم بهره بگیرد .در
سومین قدم باید برای تدوین قوانین و دستورالعملها
از مشــورت بخش خصوصی و اتاق بهره گرفته شود
تا دچار تعدد بخشنامهو آییننامه نشویم .اقدام مهم
دیگر باید حاکمیت شفافیت در اقتصاد کشور باشد.
zتحریمهای خارجی قبول؛ با تحریم داخلی چه کنیم؟

محسن احتشام رئیس اتاق بیرجند
هم از کســانی اســت کــه تاکید
میکنــد :در حــال حاضــر یک
اســتراتژی توســعه صنعتی که
بخشهای مختلــف اقتصادی را
شامل شود و به معنای واقعی از تولیدکننده حمایت
کند ،وجود ندارد و بیشتر حمایتها در حد یک شعار
اســت .اگر به فضای عملیاتی و اجرایی بازگردیم و به
معنای واقعی تولید را بشناسیم و از آن حمایت کنیم،
بر بسیاری از مشکالت پیش روی تولید فائق خواهیم
آمــد .او تاکید دارد :اتاق بازرگانی به درســتی ایفای
نقــش میکند اما دولــت بر روی یک پا ایســتاده و
میخواهد حرف خود را به کرســی بنشاند .مشکالت
تولیدکنندگان بخش خصوصی در دو بخش داخلی و
بینالمللــی اســت .مــا گلــهای از محدودیتهای
بینالمللی نداریم امــا از تحریمهای داخلی ناراضی
هســتیم .در داخل به جای رفع مشکالت موجود ،هر
روز با بخشنامههای خلقالساعه مشکالت صنعتگر
و تولیدکننده بیشتر و بیشتر میشود.

بخشخصوصیودولتیهایخراسانرضوی،خواستاربرقراریتوازنبیندرآمدوسهممالیاتیشدند

جمشــیدی ،رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراســان رضوی هم در این باره اعالم کرد :طی سال های
 97و،98دولترامکلفکردیممالیاتشرکتهایمستقر
در اســتان را به این خطه منتقل کند؛ 37شرکت در خارج
از اســتان مالیات می دهند و در این باب ،دو مرحله با وزیر
اقتصاد و همچنین ســازمان امور مالیاتی کشــور مکاتبه
شده است اما در این مدت تنها  4شرکت به استان منتقل
شده اند .امیدعلی پارسا ،رئیس سازمان مالیاتی کشور در
سخنانشدرنشستشورایگفتوگوپاسخیبهایننکات
ندادوخبرنگاراندرپایانجلسهباردیگراینسوالرامطرح
کردندکهچهزمانیقراراستهمه 37شرکتخراسانیکه
مالیاتشان را در تهران میپردازند ،به این استان بازگردند؟
پارسا در پاسخ به این اشاره کرد که یک ماه است مسئولیت
سازمانمالیاتیکشوررابرعهدهگرفتهوهنوزاطالعزیادی
از این موضوع ندارد! البته به ایــن نکته هم تاکید کرد که
«اجرای قانون وظیفه ماســت؛ اداره کشور باید به گونه ای
باشدکهحداکثرظرفیتهایدرآمدیکشوربهفعلیتبرسد
وحتیاگرهمهمالیاتهادرتهرانوصولشود،مدیریتمنابع
بایدبهگونهایباشدکهمنافعآنبهاستانیکهشرکتدرآن

درجستجویعدالت

مستقراست،برسد.درعینحالبایدبهایننکتهتوجهکرد
کهاگرمالیاتشرکتهابهاستانبرگردد،تکالیفاستانهم
افزایشمییابدوقانونبایداجراشود».

را به وازتخانه دادیم اما برگشــت خورد و در حال اصالح آن
هستیموبایدحداکثرتاپایانمردادماهنسخهاصالحشدهرا
بهوزارتداراییبرسانیم.

«پیگیری مجدانه برای اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و
مالیات ناشی از فعالیت داللی و واسطه گری» درخواست
دیگری بود که از سوی شافعی در این نشست مطرح شد؛ او
گفت :بخش داللی و واسطه گری ،تولید را به زیر کشیده و
سیستم های انگیزشی برای کار اقتصادی در حال حاضر به
گونه ای است که برخی ترجیح می دهند تا کار داللی انجام
دهندوسودآوریباالداشتهباشندوبهسمتتولیدحرکت
نکنندامااگربحثاخذمالیاتازواسطهگرانموردتوجهقرار
گیرد،انگیزهبهسمتکارهایمولدافزایشمییابد.
پارســا هم در پاسخ به این درخواست گفت :اخذ مالیات
بیشترازفعالیتهایواسطهگریخواستهایمعقولاست
وآنرادنبالخواهیمکرد؛پیشنویسالیحهمالیاتعایدی
بر سرمایه ابتدا باید در ســازمان امور مالیاتی تهیه شود و
ســپس در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و سپس به
دولت ارسال شود؛ ما در سازمان مالیاتی پیش نویس اولیه

اما بخش دیگری از این نشست به طرح مسائل مالیاتی
بررسی شده توســط دبیرخانه شورای گفتوگو گذشت؛
علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه اظهار کرد :در راستای
حلمسائلمالیاتی،توافقاتیبینبخشخصوصیودولتی
استان حاصل شــده اســت که در صورت موافقت اعضا،
ماحصلمباحثمذکور،درقالبمصوباتشورایگفتوگو
اعالمخواهدشد.
اوتوضیحاتکارشناسیرابهمهرانمرشدمشاورمالیاتی
اتاق مشــهد واگذار کرد؛ مرشــد در ابتدای صحبت خود
گریزی به دالیل فرار مالیاتی در کشــور و خراسان رضوی
زدوگفت:فرهنگعدمپرداختمالیاتقبلازانقالب،عدم
مدیریت صحیح دولــت در خصوص ایجاد رفاه اجتماعی،
عدم اطمینان مردم به مدیریت کشور و احساس هرز رفتن
مالیات دریافتی و عدم شفافیت در خصوص روند مصرف
مالیات،ضعفسواداقتصادیومالیاتیکارگزاراناینحوزه

zاخذ مالیات از دالالن

zاز انگیزه های فرار مالیاتی تا راه های جلوگیری از آن

و عدم سالمت سیســتم مالیاتی که موجب فقدان عدالت
مالیاتیشده،ازجملهایندالیلاست.
وی در توضیــح راه های جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان
کرد :ایجاد تنوع پایه های مالیاتی و ترکیب مناســب آن،
جلوگیریازدریافتمالیاتتورمی(ساختاراقتصاد)،اصالح
ساختار معافیت های متنوع و وسیع مالیاتی ،تعدد قوانین
و ابهامات و پیچیدگی قانون ،دستورالعمل ها ،بازدارندگی
افزایش فساد اقتصادی و ایجاد ناامنی در این حوزه ،ایجاد
اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی مالیات پرداختی ،تغییر
فرهنگ عدم پرداخت مالیات ،تســریع در راه اندازی طرح
نظام جامع اطالعات مالیاتی به طور کامل و نه گزینشــی،
توجه سازمان امور مالیاتی به وظایف ذاتی خود و ...از جمله
اینراهحلهاست.
رضا جمشیدی ،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
خراســان رضوی نیــز توضیحاتی دربــاره میزان تحقق
درآمدهای این استان در چند سال اخیر ارائه کرد و گفت:
به طور میانگین در 7سال اخیر 85درصد درآمد مالیاتی در
استانوصولشدهوایننشانمیدهدپیشبینیهادرباره
درآمدمالیاتیخراسانرضویاشتباهاست.ویخاطرنشان

zبهبود فضای کسب و کار نیازمند سادهسازی قوانین است

محســن مهرعلیزاده عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران نیز مشــکل
قوانین را یکی از مصائب این روزهای
اقتصاد کشــور میداند و میگوید:
فضای کســب و کار متاثر از قوانین
موجود کشور است؛ شاید یک قانون ویژه بهبود مستمر
فضای کسب و کار داشته باشیم اما وقتی روح حاکم بر
قوانین موجود ،ایجاد مانع برای فعالیت است ،قوانین
جدید نیز برخالف فلسفه تصویب ،دست و پای فضای
کسب و کار را خواهد بست.

خوانساری:بزرگترینمشکلبخش
خصوصی در شرایط کنونی مشخص
نبودن و یا غیرقابل پیشبینی بودن
شاخصهای مهم اقتصادی از قبیل
تورم ،رشد ،قیمت ارز و ...است
وی ادامه میدهد :توســعه کسب و کار احتیاجی به
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نداشت؛ البته
این سخن به معنای این نیست که ما نیازی به این فضا
نداشــتیم اما بایستی در سادهســازی و سبکسازی
قوانین در کشور کار کنیم .حدود 11هزار قانون از پیش
از انقالب تاکنون باقی مانده که اگر کسی بخواهد با هر
انگیزهای چوب الی چرخ فعالیــت اقتصادی گذارد،
میتواند از این قوانین استفاده کند.

zبخشنامههایخلقالساعهدولت،مانعبزرگیدرمسیر
رونق صادرات است

شهال عموری رئیس اتاق اهواز نیز
میگوید :بخشــنامه هــای خلق
الســاعه دولت ،یک مانع بزرگ در
مســیر رونق صادرات و توسعه بازار
جهانیتولیداتایرانیاست.
وی صــادرات را بسترســاز معرفــی کاالی ایرانی
بــه بازارهــای جهانی و در پــی آن رونــق اقتصادی
دانســت و اظهار کرد :امروز تــاش تولیدکنندگان
وصادرکنندگان ،توسعه بازارهای هدف است .طبیعتا
سیاســت های دولت بایــد در این رابطه مشــوقانه
باشــد و خود مانعی بر ســر این اقــدام مثبت ایجاد
نکنــد ،در غیر این صــورت فرصت های ما از دســت
خواهندرفت.

مقیمی :ای کاش فضایی برای
جمعآوری و لحاظ کردن تمام
تجربیات بخش خصوصی وجود داشت و
اثرگذاری آن مورد سنجش
قرارمیگرفت
کرد:درآمدهایسال 98خراساننسبتبهعملکرد،97در
قانون بودجه 50درصد افزایش یافته؛ این درحالی است که
هیچنظرکارشناسیاینراتاییدنمیکندکهمااینافزایش
راداشتهباشیم.تقاضایماایناستکهدربحثبرآوردهای
مالیاتیودرآمدیتوازنبیناستانهاشکلبگیرد.
در ادامه این نشســت تریبون در اختیــار هادی خانی،
مدیر کل دفتر بازرســی ویژه ،مبارزه با پولشــویی و فرار
مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشــور قرار گرفت و او گفت:
برقراری عدالت مالیاتی در وهله اول نیازمند شــفافیت و
سپس همگرایی همه ارکان مرتبط با این حوزه است .وی
تاکید کرد :ریشه بسیاری از مشــکالت مالیاتی امروز در
کشور ،سازمان امور مالیاتی نیست و باید این را بپذیریم که
اگر بحث فرار مالیاتی ،ملی است؛ مبارزه با فرار مالیاتی نیز
باید به طور ملی پیگیری شود .خانی افزود :تمرکز ما امروز
بر داللیهاســت و اینکه فقط از فعاالن اقتصادی شــفاف
مالیات بگیریم ،صحیح نیست .شــاید در ظاهر وظیفه ما
درآمد گرفتن برای دولت باشــد اما روح ماموریت سازمان
التزام بخشــی به اقتصاد کشور است؛ ما مالیات می گیریم
که نظم ،سالمت و شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم .در پایان
این نشســت توافقهای انجام شــده در دبیرخانه شورای
گفتوگوی دولــت و بخش خصوصی اســتان به عنوان
مصوباتشورااعالمشد.همچنینتفاهمنامهایبینرئیس
اتاق مشهد و استاندار خراسان رضوی با محوریت فعالیت
نهادمردمیستاداقتصادمقاومتیبهامضارسید.

ضمیمه استان های خراسـان
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رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد به سوال هایی درباره شفافیت ،تراکم فروشی ،عدم انتصاب زنان و درآمدزایی شهر پاسخ داد

تیغ دودم شفافیت

دنیایاقتصاد -بتولگندمیتنهاعضوشــورایشهرمشهداستکهپیشترودردورهاولتشکیلایننهادسابقهعضویتداشتهاست.ازخانوادهاینسبتا
سیاسیمیآیدوالبتهحاالازدیگربرادرانشمشهورتراست.همزمانباریاستکمیسیونبرنامهوبودجهشورادبیرکلیحزبیاستانیراهمبرعهدهوداردوآنجا
رابهپایگاهیبرایهمفکرانشتبدیلکردهاست.همموردتحسیناستکهقاطعانهوبیرودربایسیعملمیکندوهمموردانتقادکهدرتزریقنیروبهمجموعه
اشباع شهرداری بی محابا عمل کرده است .طرفداران او اما عملکردش را ستایش می کنند و مخالفانش پیکان انتقادات را به سمت آنچه آنها انتصابات حزبی و
فامیلیمینامند،نشانهمیروند.خوداوالبتهبخشیازاینانتقادهاراقبولداردودرپاسخبهسوالمامیگوید«:نمیگوییمنیرواضافهنشدهاست»امامعتقداست
شهرداریهنوزهمازکمبودنیرویمتخصصرنجمیبرد.سامانه«فاش»کهقراراستاطالعاتشهرداریبهویژهدرحوزهشفافیتمالیرابهاطالععمومبرساند،
موفقارزیابیمیکندامااذعانداردکهمقاومتزیادیدرمواجههبااینسامانهوجودداشتهاستوداردو«بخشعمدهایازسازمانهاوشرکتهااطالعاتخود
راثبتنکردهاند».وگزارشهایشهردارینشاندادهکهبخشزیادیازقراردادهاثبتنشدهاست.منکردرآمدزاییبرایشهرازطریقتراکمفروشینیستاما
میگوید«اینطورنبودهکه 20طبقهبرجفروختهباشیم»ودرتالشبرایایجاددرآمدهایپایداربرایشهربروضععوارضبهویژهدرمبادیورودیمثلفرودگاه
شهرتمرکزکردهاستومیگویداگربهقانونعملشود سالی 100میلیاردتومانازراهگرفتنعوارضازمسافرانعایدشهرداریمیشود.درطولگفتوگوچند
بارازاینکهصدایاووهمراهانشبرایبیاناقداماتضعیفاستگالیهمیکندودرحالیکهبنابراعالمقبلیخانمگندمیدراسفندماه 97بودجهاینزدیکبه33
میلیاردتومانبرایبزرگترینبنگاهرسانهایشهردارییعنیموسسهشهرآرادرنظرگرفتهشدهاستوسالقبلشهمنزدیکبه29میلیاردتومانخرجتریبون
رسمی مدیریت شهری مشهد شده است ،می گوید « :صدای ما بسیار ضعیف است و عدهای تالش میکنند با برخی حاشیهها نگذارند همین صدای ضعیف هم
شنیدهشود».ازینکهباوجودشعارهاتاکنونشهردارزنیبرایادارههیچیکازمناطقمشهددردورهپنجمانتخابنشدهاستناراحتاستومیگویددراینباره
همباشهردارقبلیوهمشهردارفعلیاختالفنظردارداماقبولنداردکهچونتاحاالشهرداریامعاونزنانتصابنشدهاست،دراینحوزهتعللشدهباشد.درباره
پیشنهادتشکیلکمیتهناظربرفعالیتشورایشهرمشهدازسویاصالحطلبانهممیگویدکهاوموافقاستاماتشکیلآنراوظیفهشورایهماهنگیاصالح
طلبانمیداندنهشورایشهرومعتقداستبررسیعملکردشورابایدبراساسشرحوظایفآنهاباشدواوآمادگیداردهراطالعاتودادهایرابهاینکمیتهارائه
دهدومیگویدمابرایتشکیلاینکمیتهمشتاقترازپیشنهاددهندگانهستیم.تالشمیکندتاچهرهایمنتقدباشدولیازدادناطالعاتیبهافکارعمومیدر
راستایاقناعآنیآنهاانتقادمیکندومعتقداست«:درحوزهشفافیتنبایدبهدنبالعوامفریبیباشیم».مشروحگفتوگویمارئیسکمیسیونبرنامه،بودجه،
فناوریاطالعاتومنابعانسانیشورایشهرمشهددرادامهازنظرتانمیگذرد.
zباتوجه به وضعیت اقتصادی کشور،طرحهای مربوط به
انتشاراوراق مشارکت تاچه حددرشهرداری مشهددنبال
شدهاست؟آیا این تنهاراه پیشبینی شده برای
پیشبردطرحهایشهرداریاتکابهاوراقمشارکتاست؟

اینکهیکیازراههایتامینمنابعدرآمدیشهرداری
به اوراق مشارکت باشد و شهرداری به آن متکی باشد،
جزو سیاستهای شــورای پنجم نبوده اما به عنوان
یکی از سیاســتهایی که در گذشته وجود داشته ،ما
پذیرفتهایم که در بخشهایی ایــن رویه ادامه یابد .به
عنوان نمونه همچنان در بخش توسعه خطوط مترو،
ظرفیتیکهدولتبرایاستفادهازاوراقمشارکتایجاد
کرده ،برای شهر مقرون به صرفه است و این مساله به
تســریع عملیات آن کمک می کند .دولت برای این
منظور 50درصد از ســهم خود را در قالب اصل و سود
اوارقپرداختمیکند.درسنواتاخیررشدهزینههای
جاری شهرداری بسیار زیاد بوده و با این وضعیت ،باید
همه درآمدها صرف امور جاری و نگهداشت شهر شود.
به همین جهت یک نگاه انقباضی در برخی بخشها را
دنبالکردهودرجهتاصالحرویههاحرکتشد.
با وجود افزایش هزینه های جاری و سختی تامین
منابع درآمد شــهرداری و البته وجود نیروهای بسیار
مازد ،اما درباره تزریق نیرو در  2سال اخیر انتقادهایی
مطرح شده است .مدیریت شهری تعدیل نیرو نخواهد
داشت اما به سمت کاهش تورم نیروی انسانی حرکت
خواهد کرد .اگر هم در جایی سیاست ما به جابهجایی
نیرو باشد ،این را به بخشهای در حال توسعهمنتقل
خواهیمکردتانیرویجدیدنگیریم.
در این شرایط اقتصادی نگاه شورای پنجم بیکاری
نبوده است .سیاســت ما این است که اگر کار جدیدی
برای شــهر صورت میگیرد ،از همین ظرفیت نیروی
انسانی موجود استفاده شــود.البته این را نمیگوییم
که نیرو نباید به شــهرداری اضافه شود یا نشده است.
شــهرداری بنا به تخصصهایی که با آن سروکار دارد،
بهظرفیتهاییبرایجذبنیرواحتیاجخواهدداشت.
به عنوان نمونه هماکنون شهرداری در حوزه مدیریت
مالیوحقوقیازکمبودنیرویمتخصصرنجمیبرد.
zیکی ازگالیههای مربوط به درآمدهای شهرداری
مساله تراکم فروشیهاست؛شورای شهربرای مدیریت
این ماجراچهمیکند؟

هماکنون عمده کدهــای درآمدی در حوزه صنعت
ت ما این است که سهم
ساختمان فعال است.سیاســ 

منکر تراکم فروشی نیستم .البته این
به معنای این نیست که  20طبقه برج
فروخته باشیم .اگر در گذشته مجوزی
صادر شده یا شهروندی در یک منطقه و
معبر مجوزی دریافت کرده و ایجاد حق
برای سایر ساکنین شده ،ما در شورا با
اینموضوعمخالفتینداشتهایم

کدهای درآمدی پایــدار را افزایش دهیم .همچنین
جریان کســب درآمــد از محل فــروش پارکینگ
مسالهای بود که باید سیر نزولی خود را طی میکرد.
به اعتقاد ما کمیسیون ماده  100باید به گونهای عمل
کندکهجریمهناشیازحذفپارکینگنداشتهباشیم.
شهروند اگر ساختوسازی دارد ،باید پارکینگ خود را
تامین کند.البته هنوز در برخی حوزهها برای کســب
درآمد پایدار مشــکالتی وجــود دارد .به عنوان نمونه
عوارضی که از مسافران در آژانشهای هواپیمایی اخذ
میشود مسالهای اســت که پیشبینی میشود ،در
صورت اجرای درست آن،بیش از  100میلیارد تومان
درآمد برای شــهر به وجود خواهــد آمد اما هماکنون
میزان وصول این عــوارض کمتر از 10میلیارد تومان
است.
منکر تراکم فروشی نیستم .البته این به معنای این
نیست که 20طبقه برج فروخته باشیم .اگر در گذشته
مجوزی صادر شده یا شهروندی در یک منطقه و معبر
مجوزی دریافت کرده و ایجاد حق برای سایر ساکنین
شده،مادرشورابااینموضوعمخالفتینداشتهایم.البته
شهرداری باید اجرای طرحهای تفصیلی را به درستی
رعایت کند .این اختیار به مناطق و معاونت شهرسازی
ومالیشهرداریدادهشدهواینگونهنیستکهتنهانظر
شخصیشهردارمنطقهلحاظشود.
zتاکنون چه اقداماتی برای تامین منابع درآمدی انجام
داده اید تا از سهم تراکم فروشی در اداره شهر بکاهید؟

شهرداری از بسیاری از دستگاهها و نهادها در سطح
شهر طلب دارد .دســتگاههایی که ساختوسازهایی
انجام دادهاند و این شــامالکثر دســتگاههای دولتی،
نظامی،قضایی،دانشگاهیو...میشود.مدیریتشهری
در دوره مدیریت مالی و پشــتیبانی آقای کالیی وارد
این موضوع شد تا ابتدا مشخص شود که شهرداری از
چه دستگاههایی و چقدر طلبکار است .بخشی از این
طلبهابابدهیمابهبانکهابااستنادبهبند«و»تبصره
 5قانون بودجه ســال 97که در قانون امسال نیز تکرار
شده،تهاترشد.
کف بدهی شــهرداری به سیستم بانکی بابت اوراق
 7000میلیارد تومان بود .یــک راهکاربرای پرداخت
این بدهی تقســیطآن بود که بر این اساس باید ماهی
 200میلیاردتومانقسطمیپرداختیماماراهمدیریت
شهری راه دوم را انتخاب کرد.با استناد به قانون بیش از
 4400میلیاردتومانازطلبهایمابابدهیبهبانکها
تهاتر شد .مدیریت شــهری آن بحران عمدهای که با
پیمانکاران در حوزه خدمات شهری ،عمرانی ،حمل و
نقلو...داشت،نیزپشتسرگذاشت.میزانبدهیمابه
پیمانکارانتاپایانسال 96بهمیزان 500میلیادتومان
پرداخت شد .البته پیشبینی ما این است کهبیش از
 7000میلیارد تومان از دستگاهها طلب داریم که اگر
همراهی مدیران دولتی باشد ،میتوان این موارد را نیز
بهدرآمدهایشهریافزود.
zبا اینکه مانور زیادی روی شفافیت شده است اما
انتقاداتی درباره نقص عملکرد سامانه فاش وجود دارد.
چرا برخی مجموعههایشهردای اطالعات قراردادهای

توانمندسازی اجتماعات محلی؛
مسئولیتاجتماعیمعینهایاقتصادی

ادامهازصفحهاول
خودکفایی مالی(توانمندی اقتصادی و گســترش
انتخابهایفردی)وکاهشفقر(افزایشرفاهوتوسعه
اجتماعات محلــی) از پارادایمهای غالب در ســطح
اقتصادی و اجتماعی است .ضرب المثل معروف« اگر
می خواهی کسی را یک روز سیر کنی به او ماهی بده و
اگر می خواهی یک عمر او را سیر کنی به او ماهیگیری
یاد بده» بیان ساده و نزدیکی به مفهوم توانمند سازی
است .ســازماندهی،تحرک بخشی و بهبود مهارتها
و قابلیتهای اجتماعی مــردم و درگیر کردن آنان در
توســعه محلی از طریق برنامههــای اجتماعی و نیز
بسترسازیبرایخودکفاییدرکسبدرآمد،مهمترین

جنبههایهربرنامهتوانمندسازیمحسوبمیشوند.

zصندوقاعتباراتخردروستایی

«تشکیل صندوق های محلی برای جمع آوری پول
های خرد و یارانه ها و مشارکت در پروژه های اقتصادی
و ایجاد اشــتغال مناطق» یکی از تعهداتی است که در
تفاهم نامــه همکاری بر عهده معیــن های اقتصادی
گذارده شده اســت .صندوق اعتبارات خرد از رهیافت
های مهم فقرزدایی اســت که با بهــره گیری از تجربه
گرامین بانک بنــگالدش در تامین مالی طرح و به اجرا
گذاشتهشدهاست.دکتریونسبنیانگذارگرامینبانک
که عمق فقر روستایی در کشور فقیر بنگالدش را درک
کرده بود در پاسخ به چالش های مربوط به بی رغبتی و

خودرادرسامانهفاشبارگذارینمیکنند؟

سامانهفاشبرایاینمطرحشدکهکلیهقراردادهای
باالی 250میلیون تومان و حتی فرایندهای مربوط به
آن بارگذاری شــود .مقاومت زیادی در مواجهه با این
سامانه وجود داشت و بخشهای مختلف شهرداری،
بخش خصوصی و ...نگرانیهایی از این بابت داشتند.
هنوز بخشهایی از دادههای مدنظر در مصوبات شورا
بارگذاری نشــده و باقی مانده است .به عنوان نمونه در
بخش صالحیتسنجی ،آن بخش از دادههایی که ما
خواهانآنبودیم،هنوزبارگذارینشدهاست.
در ســتاد و مناطــق شــهرداری مشــکل زیادی
نداشتیم .بخش عمدهای از سازمانها و شرکتها تمام
قراردادهای خود را ثبت را نکردهاند .در اصالح بودجه
ســال 97در قالب یک تبصره به همه این سازمانها و
شرکتها تکلیف شد که تا پایان سال این کار را انجام
دهند .متاســفانه گزارش های شــهرداری نشان داد
بخش زیادی از قراردادها ثبت نشــده و مشخص شد
بخش عمدهای از سازمانها و شرکتها اطالعات خود
را ثبت نکرده اند .همزمان ابالغ شــد همه قراردادها به
محض نهایی شــدن تا پایان تیر ماه امسال بارگذاری
شود؛ پرداخت حقوق تیر ماه این مجموعهها منوط به
بارگذاری ثبت قراردادها در سامانه بود .قطعا شهردار
میتواند در صورت عدم تمکین به این دستورالعمل،
مدیرانخاطیرابهتخلفاتاداریمعرفیکند.

به دنبال اینکه به افکار عمومی دادهای
بدهیم که در حال قانع شود و زمینه
بررسی نداشته باشد ،نبودهایم.
در حوزه شفافیت نباید به دنبال
عوامفریبیباشیم.مسالهشفافیتاگر
مسیر درستی نداشته باشد ،میتواند به
پوپولیسم تنه بزند که خطرناک است و
فسادستیز بودن آن را به حاشیه براند.
اگر ما دادههای حریم شخصی را
منتشر کنیم ،کاری اشتباه است
اماافکارعمومیدربارهشفافیتبهویژهدرحوزهمالی
خیلی دغدغه دارند و شــعار اصالح طلبان هم شفاف
کردناموربودهاست.
در ســال 97شــهرداری مشــهد تندیس طالیی
عملکرد در حوزه بودجهریــزی عملکردی را دریافت
کرد و براســاس رتبهبندی دستگاه شفاف ،شهرداری
مشهد رتبه ســوم همه دستگاهها و رتبه نخست همه
شهرداریها را به دســت آورد .به دنبال اینکه به افکار
عمومی دادهای بدهیم که در حال قانع شــود و زمینه
بررسی نداشته باشد ،نبودهایم .در حوزه شفافیت نباید
به دنبال عوامفریبی باشیم .مساله شفافیت اگر مسیر
درستی نداشته باشد ،میتواند به پوپولیسم تنه بزند
که خطرناک است و فسادستیز بودن آن را به حاشیه
سرزدن بانک ها از کمک به پیاده سازی طرح وام دهی
به گروهها محروم به ایجاد موسســه اعتباری خویش
یعنی بانک گرامیــن روی آورد .یونس در پیگیری ایده
خود بر این باور است که ســرمایه  ،دوست فقرا است و
جمعآوریوانباشتوبهرهگیریازسرمایهفقرابهترین
وسیله برای فرار افراد محروم از چرخه فقر و رسیدن به
رفاه است .پرداخت اعتبارات به گروههای فقیر و کمک
بهآنهابرایبهرگیریازاعتباراتدرروندسرمایهگذاری
مولد اســاس طرح یونس به شمار می رود .این بانک در
سال 1976تاسیس شد و امکان بهره گیری از ظرفیت
هایمولدمحلیوتوانمندسازیمحلیرافراهمساخت.
گرامین بانک بر این باور اساسی شکل گرفته است که
فقدان دسترســی به اعتبارات محدودیت بزرگی برای
فقرای روستایی به شمار می رود .تشکیل صندوق های
اعتباراتخرددرایرانازاواخزدههفتادتوسطدفترامور

گندمی :از اجرای امور هیچ استفاده ابزاری نکردهایم اما صدای ما در بیان اقدامات بسیار ضعیف است

براند .اگر ما دادههای حریم شــخصی را منتشر کنیم،
کاریاشتباهاست.آنبخشمربوطبهمدیریتشهری
بایدبهصورتشفافدراختیارشهروندانگذاردهشود.
در عین حال حرکت ما به ســمت اصالح فرایندهای
مدیریت شهری است .به اعتقاد ما بخشی از مفاسدی
که وجود دارد ،ناشی از فرایندهاست .اصالح فرایندها
و برطرف کردن گپهای موجود میتواند کاهش افراد
متخلف را در پی داشته باشد .کاری که در کمیته انجام
میشودایناستکههرجلسهیکفرایندموردبررسی
قرار میگیرد .در حال حاضــر همه فرایندهای حوزه
شهرسازی بررسی شده و وارد فرایندهای حوزه اداری
مالیشدهایم.

zحاالکهازشفافیتصحبتشدبهنظرشماچراباوجود
دغدغه فراوانی که از آن سخن گفتید تاکنون پاسخ
درخوری به پیشنهاد یک عضو برجسته اصالح طلبان
درباره لزوم شکل گیری کمیته ای جهت نظارت به کار
شورای شهر ،داده نشده است؟

من با این پیشــنهاد کامال موافق بودم؛ از آغاز به کار
برخی دلخوریها و نقدها از سوی اصالحطلبان مطرح
میشدکهعمدتاناشیازانتصاباتبود.بایدتوجهداشت
شهرداران در تصمیمات خود با ما مشورت میکنند اما
نهایتا شهردار است که تصمیم نهایی را میگیرد و این
شهردار است که باید پاسخگو باشد.اینکه به این خاطر
گالیهها به کل مدیریت شورا تســری داده میشود،
اعتقادیندارم.
یکــی از کارهای ما در ابتدا و قبــل از ورود به عرصه
تبلیغاتی در ســال ،96تدوین یک برنامــه بود .در آن
برنامه چند وعده مهم داده شــد .شــورای هماهنگی
اصالحطلبان و کمیته منتخب عملکرد ما را براساس
آن برنامــه ارزیابی کنند .ما هم بــه این فرایند کمک
خواهیم کرد.عالوه بر این شورا یک شرح وظیفه دارد.
حتما شــورای هماهنگی باید عملکرد ما را بر مبنای
وظایفمانبررسیکند.
البته ما تشکیلدهنده این کمیته نیستیم؛ راهاندازی
آن بر عهده شورای هماهنگی اصالحطلبان است .بعد از
تشکیل ،ما آمادگی ارائه هر اطالعات و دادهای به آنها را
داریم.درحقیقتمامشتاقترازآنهاهستیم .همچنین
نبایدازیادبردشرایطاقتصادیواجتماعیدراردیبهشت
 96چگونهبودکهاگرآنشرایطپابرجابود،دراینشرایط
سخت پیش نمیآمد ،قطعا کارنامه عملکردی ما بهتر از
وضعیتکنونیبود.مشکلماایناستکهصدایمابرای
بیاناقداماتمانخیلیضعیفاست.

zمهمترین دستاورد شورای پنجم را چه میدانید؟
برای تکرار نشدن تجربههایی نظیر شورای دوره اول
چهخواهیدکرد؟

کارنامهعملکردیشوراینخستشهرمشهدممتاز
بود اما اتفاقی در ســطح کالن کشور رخ داد و جریانی
تعمدا یا ســهوا ورود پیدا کرد و کاری با شورای تهران
انجام داد که این بال بر عملکرد همه شوراهای دوره اول
کالنشهرها آوار شد و اصالحطلبان 16سال در مشهد
ازمدیریتشهریفاصلهداشتند.
در گذشته تصمیماتی گرفته شد و اتفاقاتی رخ داد
زنان وزرات جهاد کشاورزی نیز پیگیری شده است و بر
اساسمطالعاتانجامشدهاینصندوقهانقشبسزایی
درکاهشفقرخانوارهایروستاییداشتهاند.

zچالش های فرا رو

بی تردید طرح معین های اقتصادی علیرغم تجربه
موفق قلعه گنج کرمان به دلیــل ویژگی های خاص
اجتماعیواقتصادیخراسانرضویونیزبرداشتهای
متفاوت موسسات و بنگاههای گمارده شده در اجرا با
چالشهاییهمراهاستکهبهاختصاردرایننوشتار به
دو مورد آن اشاره می شود:
وضعیتنامناسبسرمایهاجتماعیاستان«:گزارش
مساله شناسی راهبردهای توسعه در استان خراسان
رضوی» که توســط مرکز بررســی های استراتژیک
ریاستجمهوریدرزمستان 1395منتشرشدهاست
یکی از چالش ها و مسائل اجتماعی استان را وضعیت

که یک نمونه آن تصمیمی بود که بر مبنای آن با پول
شهرداری مشهد باید ســولههایی در مناطق دیگری
خارج از استان احداث میشد .حال باید پرسید امروز
آنسولههاچهوضعیتیداردوشهروندانمشهدیچه
میزان از آن استفاده میکنند؟یا دهها نمونه هبه زمین
و بخشهای واگذار شده و . ...ما هیچکدام از این کارها را
انجام ندادیم .شاهد مثال دیگر هبه صد و اندی میلیارد
تومانی اموال شهرداری بوده اســت .ما در این دوره به
شدتازهبهاموالشهرداریفاصلهگرفتیم.همچنین
ازاتخاذتصمیماتتبلیغاتیفاصلهگرفتهایم.نگاهویژهبه
معلوالن،خانوادهشهداوجانبازانوایثارگرانداشتهایم.
از اجرای امور استفاده ابزاری تکرده بلکه سعی کردهایم
وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم .اینکه در سال
 97از مناطــق 6،5،4،3و،7ســیصد و چهار میلیارد
تومان کسب درآمدشده و  850میلیارد تومان دراین
مناطقهزینهشده،کارمادرموردمناطقکمبرخوردار
را تایید میکند.صدای ما بسیار ضعیف است و عدهای
تالشمیکنندبابرخیحاشیههانگذارندهمینصدای
ضعیفهمشنیدهشود.

zقبالخیلیسفتوسختازانتصابزناندرسمتهای
باالی مدیریتی در استان دفاع کرده بودید ،اما در طول2
سال از روی کار آمدن مدیران جدید شهری این اتفاق
حتی در سطح شهرداران مناطق هم رخ نداده است،
مشکلکجاست؟

همچنان مطالبه من انتصاب یک معاون یا شهردار
منطقه زن است و این اختالف نظر را با شهردار قبلی و
فعلیدارم.اکثریتشورانیزبهاینمسالهاعتقاددارندکه
شهردار باید حداقل یک معاون خانم باید داشته باشد.
فکرمیکنماگریکمعاونفرهنگیخانمداشتهباشیم،
میتواند خیلی عمیقتر و دقیقتر به مسائل فرهنگی
شهرنگاهکند.اززماناستعفا،منطرحموضوعکردهام
اما تصمیمگیران دغدغههایی دارند که باید برای گذر
از این دغدغهها شجاعت الزم را داشت .همه دغدغهها
قابل شنیدن و گفتوگو کردن است .البته این را قبول
ندارم که چون تاکنون شهردار یا معاون زن نداشتهایم،
در حوزه مدیریتی تعلل کردهایم .در حال حاضر همه
مناطق به این سمت حرکت میکنند که حداقل یک
معاون زن از بین 3معاون داشــته باشند .اکثر مناطق
یا این معاون را منصوب کرده و یا در شرف انتصاب آن
هستند.

سامانه فاش برای این مطرح شد که
کلیه قراردادهای باالی 250میلیون
تومان و حتی فرایندهای مربوط به
آن بارگذاری شود .مقاومت زیادی
در مواجهه با این سامانه وجود داشت
و بخشهای مختلف شهرداری ،بخش
خصوصیو...نگرانیهایی
از این بابت داشتند
نامناسب سرمایه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرده
است .به اســتناد این گزارش رتبه سرمایه اجتماعی
اســتان در بین استانهای کشــور  28است  .همین
گزارشتصریحمیکندباتوجهبهرابطهمستقیممیزان
سرمایه اجتماعی با متغیرهای رشد اقتصادی ،توسعه
مالی،نوآوریو...بایدبرایاینامرچارهاندیشیشود.
جهت گیری حرفه ای :یکی دیگــر از چالش های
فرا روی معین هــای اقتصادی جهت گیری حرفه ای
(  )professional biassاســت بدیــن معنا که
معینهای فقطدرمحدودهتخصصخودباقیبمانندو
درنتیجهمردمفقیرروستاییکمترموردمالحظهقرار
گیرند و حتی ماهیت فقرشان کمتر مورد بررسی قرار
گیرد.
*دانشجویدکتریجامعهشناسیاقتصادی
وتوسعه

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

طلبکارانپدیدهسهامدارشدند

غالمعلی صادقی دادســتان مشهد با اشاره به
صدور حکم متهمان ردیــف اول پرونده پدیده
شــاندیز گفته طلبکاران پدیده به سهامداران
تبدیل شــدند و اموال شــرکت ،اموال همه
طلبکاران و سهامداران شد .به دلیل سهامدار
بودن،شریکهستند.
او تاکید کرد :ما شــرکت را تعطیل نکردیم بلکه بیان کردیم با 2شــرط
پروژهها را ادامه دهید و این 2شــرط این بود که ۲۰درصد ســهام فروخته
شده و بیش از این نفروشند و تبلیغات گسترده را نیز تعطیل کنند .پهلوان
این  2شرط را شرط ادامه فعالیت خود قرار داد .او در مورد احکام صادر شده
بیانکرد :مجازات قانونی از 2سال تاحبس ابد تعیین تکلیف شد .همچنین
طلبکاران به سهامداران تبدیل شدند و اموال شرکت ،اموال همه طلبکاران
و سهامداران شد .به دلیل ســهامدار بودن ،شریک هستند .خدمت دیگر
دادگاه این بود که پهلوان بیان میکرد ۸۰درصد ســهام متعلق به خودش
است که دادگاه با اختیارات قانونی آن را سلب کرد و در سبد شرکت گذاشت
کهازمحلآنمطالبهتمامطلبکارانتسویهوهمهاموالشرکتبااینتسویه
حساب رفع توقیف خواهد شــد و در اختیار شرکت برای ادامه فعالیت قرار
خواهدگرفت.همچنینحجتاالسالمعلیمظفریرئیسکلدادگستری
خراسان رضوی نیز رای پرونده پدیده را رایی فاخر و تاریخی در عدلیه نظام
جمهوریاسالمیتوصیفکرد.اودرموردفعالیتشرکتپدیدهگفت:متهم
ردیفاولکهنقشاصلیرادراینقضیهداشتودرروندرسیدگیمشکالت
جدیایجادکردهوتالشمیکردتاروندرسیدگیطوالنیشود،بهحبسابد
و استرداد کلیه اموال و سهام به شرکت و مردم که ۸۰درصد آن در اختیارش
بود ،محکوم شد .سایر متهمان که ۱۵نفر بودند به تناسب دخالت و نقش در
ایجاد این بحران و اخالل نظام اقتصادی به مجازات حبس و استرداد مال و
خلع ید از شرکت محروم شدند .این بخش از مجازاتها مقدمه است .هدف
اصلیاینبودهکهازاینطریقبهاحقاقحقوقمردمبرسیم.

حلچالشهایمشهد دررویدادرشدآفرینی

ایسنا -غالمرضا عباسزاده رئیس مرکز نوآوری
شهری مشهد گفته رویداد رشدآفرینی با هدف
تقویت مهارتهای ایدهپردازی و حل مساله و
بررسی چالشهای شهر مشهد و نیز تالش برای
حل آنها در محورهای آلودگی هوا ،پســماند،
پارکهاوفضایسبزشهریبرگزارمیشود.
وی ادامه داد :رویداد رشدآفرینی با هدف تقویت مهارتهای ایدهپردازی
و حل مساله و بررسی چالشهای شهر مشهد و نیز تالش برای حل آنها در
محورهای آلودگی هوا ،پســماند ،پارکها و فضای سبز شهری در قالب سه
مرحله همایش رشدآفرینی ،توانمندسازی و رویداد پایانی از هفدهم مرداد
ماه تا اول شهریور ماه سال جاری بهمدت 16روز در تاالر شهر مشهد برگزار
میشود .ایدههای مخاطبان تا 13مردادماه پذیرفته میشود و عالقهمندان
برای شرکت در این رویداد میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس
اینترنتیwww.roshdafarini.irمراجعهکنند.

ایجاد ۱۰۰۰ظرفیتجدیددرپارکینگهایحرممطهر

ایســنا -خلیل اکبری ،معاون عمرانی آستان
قدس ،اعالم کــرده همزمان با ایــام زیارتی
مخصوص حضــرت امام رضــا(ع) و به منظور
افزایش رفاه حال زائران بارگاه منور رضوی1000 ،
ظرفیت جدیــد در پارکینگهای حرم مطهر

رضویفعالشد.
اواضافهکرد:حسبتاکیدوموافقتتولیتمحترمآستانقدسرضویبه
منظور فراهم آوردن شرایط زیارت آسان زائران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)،
بخشیازاراضیپروژههایرهباغرضواندرنزدیکترینمکانبهحرممطهر،
برایپارکینگ1000خودوراختصاصیافت.

تاکیداستانداریبرلزومرسیدگی
بهوضعیتمحورنیشابور-کاشمر

قدس آنالین  -وحید قربانی سرپرست معاونت
عمرانی استانداری خراسان رضوی گفته اداره
راهداریموظفبهمرمتوبازسازیجادهکاشمر
به نیشابور اســت .این محور در حوزه زیارت و
گردشــگری جزو محورهای تاثیر گذار استان
است .جاده کوهسرخ به نیشابور جزو جادههای شمال به جنوب
استان خراسان رضوی اســت و از حیث مسائل مرتبط با زیارت و
گردشگریجزومحورهایتاثیرگذاردراستاناست.
وی ادامه داد :اگرچه در حــال حاضر به دلیل محدودیت در منابع امکان
اصالح هندسی ،دو بانده شدن یا ترانزیت کاالی بین استانی برای این جاده
وجودندارداماراهداریاستانبایددرحوزهبازسازیومرمتتوجهویژهایبه
این محور داشته باشد زیرا ساالنه زائران و گردشگران زیادی به 2شهرستان
کاشمرونیشابورسفرکردهوازاینمحوراستفادهمیکنند.

برگزاریبزرگترینگردهماییآموزشی
نظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیخراسان

دنیای اقتصاد -بزرگترین گردهمایی آموزشی
سازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعی
خراسانرضویدرمشهدبرگزارشد.
محمدعلی قنادزاده رئیس سازمان نظام مهندسی
خراسان رضوی اهداف این گردهمایی را ایجاد انسجام
اجرایی و عملیاتی در مهارتآموزی و اســتفاده از ظرفیتهای اســتان با
همافزایی کلیه دستگاههای سیاستگذار و تصمیمگیر و همچنین اصناف،
اتحادیهها و ســازمانهای خصوصی در جهت نیل به افزایش ضریب نفوذ
دانش در کشاورزی برشمرد .وی گفت :امیدواریم این انسجام و گردهمایی
حاکم بر این همایش باعث تغییر و تحول ســازنده و حرکتی رو به جلو در
سیاستگذاریهایآموزشیشود.

