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فعاالن اقتصادی از نحوه تصویب 109بند قانون تجارت در مجلس گالیهمندند

یادداشت

بخش خصوصی باز هم فراموش شد
محمود امتی *

قانون تجارت مربوط به  70تا  80سال پیش
اســت و به  2دلیل نیاز به اصالح ،اضافه شدن
برخی مواد و لوایح و یا حذف و تغییر دارد چرا
که بعد از این مدت در حوزه های مختلف اقتصاد
و تجارت جهانی تغییرات بسیاری رخ داده است
و قانون ما در برخی نقاط تناقضات و کاستی هایی داشته و برخی از
کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به ویژه در حوزه حمل و نقل
بین المللی به صورت جاده ای و ریلی در آن درج نشده بود؛ بر همین
اســاس در اصالح این قانون شکی نیست .اما این تغییرات باید با
مشورت و نظر کارشناسی بخش خصوصی صورت می گرفت که
موضوعی بدیهی بود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد .درحالیکه در
حوزه های مختلف اقتصادی ،خصوصا بدنه اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی و کمیسیون حقوقی آن و همچنین سایر بخشها
روی برخی مواد قانون تجارت نظراتی وجود داشت و در این زمینهها
کار شده بود .توقع این بود که مجلس اصالح این قانون را با مشورت
و صالحدید بخش خصوصی انجام دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد
و موضوع به این مهمی را مجلس در یک جلســه و ظرف  2تا 3
ساعت به تصویب رساند .این قانون بنا به نظر بسیاری از کارشناسان
دچار کاستی ها و نقایصی است که مشکالت حوزه های اقتصادی
را دوچندان خواهد کرد .در کشور ما ضرورت اصالح قوانین احساس
می شــود؛ از طرفی قوانینی در حــوزه های تجارت الکترونیک و
بینالمللی باید به قانون ما اضافه شود .باید توجه داشت دنیا به همین
سرعت که در حوزه تکنولوژی و صنعت دچار تغییر بوده ،در حوزه
تجارت نیز تغییرات زیادی داشته که باید قوانین ما با قوانین بینالمللی
منطبق شود .قطعا نظرات بخش خصوصی ،خصوصا بدنه حقوقی
اتاق بازرگانی که روی برخی موضوعات کار کارشناسی کرده اند و
دنبــال ابهــام کمتــر در قوانین هســتند ،میتوانــد در این امر
اثرگذار باشد .توقع ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق
بازرگانی این است که قانون تجارت مسکوت بماند تا در بدنه بخش
خصوصی بررسی شود؛ دولت ،مجلس و بخش خصوصی باید قوانینی
تصویب کنند که بعدها دچار مشــکل نشــوند و بهترین راه برای
جلوگیری از این اشکال ،مشورت کافی و وافی با بخشهای ذی نفع
و ذیربط است.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

ابهامات تصویب  2ساعته قانون تجارت

دنیای اقتصاد -ســال 95بود که مشهد به همراه
شــهرهای اصفهان ،تبریز و همدان در لیست19
شهر صنایع دســتی جهان قرار گرفت که از آن
بین مشهد به عنوان شهر جهانی گوهر سنگها
تا سال  2020شناخته شد .اصفهان به عنوان شهر
صنایع دستی ،تبریز شهر جهانی فرش و اللجین
همدان شهر جهانی سفال .خراسان رضوی یکی
از متنوعترین اســتانهای گوهر سنگهاست
و  ٨۵درصد واحدهای تراش گوهرســنگها در
مشهد واقع شده اند .ســاالنه ٩تن عقیق و ۶تن
نگین فیروزه در مشــهد تولید میشود ٣ .واحد
طراحیجواهراتدرمشهدتأسیسشدهوبههمت
هنرمندان و مسئوالن خراسان رضوی نخستین
برندهای جواهرسازی به اسم این استان به ثبت
رسیده است .بیش از  1500کارگاه فردی جمعی و
گروهی در حوزه سنگ در این شهر وجود دارد و
پسازآنهمدانباحــدود 200کارگاهدر ردهدوم
قرار دارد .اما مشــهد تا االن چقدر در این حوزه
موفق عمل کرده تا این نام بعد از سال  2020هم بار
دیگربرایاینشهرتثبیتشود؟
حســین زارع صفت ،مدیرکل اســبق میراث
فرهنگیخراسانرضویازبرنامهاینسازمانبرای
شناسنامه دار شدن سنگها گفته بود تا از عرضه
سنگهای تقلبی جلوگیری شود .ساخت پایانه
صادراتی و منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت یکی
از معابر گمرکی  ،ایجاد شهرک فناوری سنگهای
قیمتیدرمشهدوهمچنینافزایشسهمصادراتی
در کشور طبق سند چشــمانداز سه تا پنج ساله
ازدیگربرنامــههاییبودکهمدیرکلوقتخبراز
تصویب شان در شورای سیاستگذاری سنگهای
قیمتیدادهبود.
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دادگستری خراسان :

دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها گزارش میدهد

آرین منش :شفافیت با عبارات و جمالت سخیف و اهانت به مجلس سازگاری ندارد

جلســات دادگاههای ما به صورت علنی برگزار میشود
تا رســانهها و مردم بتوانند آنها را ببینند؟ متاسفانه در
شوراها و جلسات مختلف ما مردم محرم تلقی نمیشوند
و اطالعــات در اختیار آنها قرار نمیگیرد ،در حالی که
قانون دسترســی آزاد به اطالعات ،دستگاهها را مکلف به
ارائه اطالعات کرده است.

zشفافیتبایدفراگیرباشد

این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت :اگر قرار
باشد شفافیت اعمال شود ،باید به صورت یک امر فراگیر
باشد و همه ارکان نظام خود را ملزم کنند .شفافیت با عبارات
و جمالت سخیف و اهانت به مجلس سازگاری ندارد .اگر
قرار است به مجلس انتقاد کنیم ،باید به موازات آن سایر
دستگاهها را نیز مورد توجه قرار دهیم و به عنوان یک مطالبه
از همه نهادها بخواهیم تا اطالعات و آمار دریافتها ،حقوق،
دستمزد ،مصوبات و تصمیمات را به اطالع مردم برسانند.
وی با اشــاره به اینکه شفافیت باید عالوه بر مصوبات
و مذاکرات مجلس که مردم میتوانند بشــنوند ،به تمام
امور در کل کشور نیز تعمیم پیدا کند ،تصریح کرد :البته
سازوکارهای آن باید فراهم شود ،یعنی اگر موانع قانونی و
فرهنگی وجود دارد ،مجلس باید این موانع را برطرف کند.
ما جامعهای هستیم که بر اساس مردمساالری و دموکراسی
پیش میرویم و یکی از الزامات دموکراسی این است که
مردم در جریان امور قرار گیرند و محرم تلقی شوند.
این فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد :اینگونه موضوعات
به صورت گفتمانهایی در آستانه انتخابات مطرح میشود
و جناحهای سیاسی سعی میکنند بهرهبرداریهای خود
را از این ماجراها داشته باشند .علنی شدن رای نمایندگان
اگر صرفا تمرکز بر شــفاف بودن آرای آنها داشته باشد،
نیاز به اصالح آییننامهها و قوانین موجود دارد که باید در
مجلس انجام شود.

یکفعالسیاسیاصالحطلب:

شفافیتآراینمایندگانبیشترشبیهحربهسیاسیاستتااقداماساسی

دنیای اقتصاد -رئیس کمیته سیاسی شورای هماهنگی جبهه اصالحات
استان خراسان رضوی گفت :طرح موضوع شفافیت آرای نمایندگان با توجه به
اتمام دوره یازدهم مجلس بیشتر به یک حربه سیاسی و جناحی شبیه است تا
یک اقدام اساسی و اصولی برای رفع مشکالت و مفاسد ناشی از عدم شفافیت.
قاسم غفوری در خصوص شفافسازی آرای نمایندگان مجلس ،اظهار کرد :تجربه
دنیا نشان میدهد هرکجا که در رابطه با عملکردهای حاکمیتی ،اصل شفافیت مالک
عمل قرار میگیرد ،منافع ملی و حقوق شهروندی بهتر تامین میشود.
وی در گفتگو با ایسنا افزود :همین تجربه اذعان دارد که هیچ اقدام شفافی نیست که
در همه جا و همیشه به صالح و خیر عمومی باشد ،بنابراین در کشورهای توسعهیافته
نیز موارد و مصادیقی را میتوان یافت که رایگیریها از حالت شفاف به محرمانه و
مخفی تغییر میکند .غفوری ادامه داد :آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در
ماده  ،118نحوه رایگیری و در ماده  ،122شرایط اخذ رای مخفی را برشمرده و موید
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مجلسدرمقایسهباسایرنهادها«شفافترین»است
دنیای اقتصاد -نماینده پیشین مردم مشهد در
مجلس شورای اسالمی گفت :در مقایسه با سایر
نهادها ،مجلس شورای اسالمی یکی از شفافترین
نهادها اســت ،اگر بخواهیم مقایســه کنیم این
سوال پیش میآید که آیا مردم امکان دسترسی
به مذاکرات مجمع تشــخیص مصلحت و شورای
نگهبان را دارند؟
به گزارش ایسنا ،جواد آرینمنش اظهار
کرد:بحث شفافیت اقدام مناسبی در
جهت دسترسی مردم به اطالعات و
آگاهی آنها از واقعیتهایی است که
در کشور رخ میدهد ،به ویژه اطالعات
و آگاهیهایی که با سرنوشــت مردم
ارتباط پیدا میکند .وی افزود :اینگونه اطالعات حق مردم
بوده و آگاهی از آنچه به سرنوشت آنها ارتباط پیدا میکند،
جزو حقوق اساسی مردم تلقی میشود و اطالعرسانی در
اینگونه امور نیز جزو وظایف مسئوالن است .اساسا شفافیت
در نظامهای مبتنی بر مردمســاالری و دموکراســی امر
پذیرفته شــده و رایجی است و شفافیت میتواند نظارت
عمومی را تقویت کند .این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد:
در صورتی که مردم بتوانند اطالعات کافی از تصمیماتی
که اتخاذ میشود ،داشته باشند ،میتوانند ناظران مناسبی
باشند و بر امور نظارت کرده و امر به معروف و نهی از منکر
کنند .شاید یکی از دالیل اینکه فساد در کشور ما نهادینه
شده ،عدم دسترسی مردم به اطالعاتی بوده که حق آنها
است .مخفی نگه داشتن اطالعات و عدم دسترسی آزاد به
آن ،زمینهساز فساد است .آرینمنش با بیان اینکه شفافیت
نیازمند الزامات ،زمینهها و زیرساختهایی است ،عنوان
کرد :شفافیت نیازمند عزم ملی و مشارکت جمعی است،
یعنی اینکه تمام مسئوالن ،نهادها ،قوای سهگانه و نهادهای

همینصفحه

دادستانی
درکنارشهرداری

معاونسازمانصمتخراسانرضویخبرداد

نمایندهپیشینمشهددرمجلسشورایاسالمی:

دولتی و عمومی بپذیرند که اطالعات حق مردم است و
مردم حق دارند از تصمیمات مطلع شــوند .این نماینده
سابق مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :به لحاظ قانونی
ما در مجلس شــورای اسالمی قانونی تحت عنوان قانون
دسترســی آزاد به اطالعات را در مجلس هشتم تصویب
کردیم ،طبق این قانون مسئوالن و مدیران موظف هستند
به جز اطالعاتی که حریم خصوصی افراد یا اسرار نظام تلقی
میشــود ،بقیه اطالعات مربوط به سرنوشت مردم را در
دســترس آنها قرار دهند و مردم آزادانه بتوانند به این
اطالعات دسترسی پیدا کنند .وی خاطرنشان کرد :به نظر
من اکنون که مجلس شورای اسالمی به طور کلی متهم
به عدم شــفافیت میشود ،هم با وضع این قانون و هم با
رسانهای شدن مذاکرات مجلس و کمیسیونها ،امروز جزو
شفافترین نهادها در جامعه ما تلقی میشود .از لحظهای
که زنگ شروع مجلس زده میشــود ،مذاکرات از رادیو
فرهنــگ پخش شــده و موافقان و مخالفــان نظرات و
دیدگاههای خود را بیان میکنند ،حتی مذاکراتی که در
کمیسیونها اتفاق میافتد نیز در دسترس قرار میگیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد :مردمی که عالقهمند
به استماع و دیدن مذاکرات از نزدیک هستند ،میتوانند
در مجلس حاضر شوند و ناظر به گفتوگوهای مخالفان و
موافقان و دیدگاههای رئیس مجلس و اعضای هیاترئیسه
باشند ،عالوه بر این سخنگوی مجلس معموال مصوبات را
اعالم میکند و در ســایت مجلس جزئیات آنها و حتی
نحوه حضور و غیاب نمایندگان در دسترس مردم قرار دارد.
آرینمنش با اشاره به اینکه در حال حاضر در مقایسه
با سایر نهادها ،مجلس شورای اسالمی یکی از شفافترین
نهادها است ،تصریح کرد :اگر بخواهیم مقایسه کنیم این
سوال پیش میآید که آیا مردم امکان دسترسی به مذاکرات
مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان را دارند؟ آیا

پیاممثبتبرایحلمعضلارتفاعاتجنوبی

این است که حداقل در حوزه قانونگذاری در خصوص نحوه اخذ رای فاصله چندانی
با کشــورهای توسعهیافته نداریم .این فعال سیاسی اصالحطلب بیان کرد :اگر نگاه
واقعگرایانه داشته باشیم ،در مقام مقایسه قانون فعلی که همان آییننامه داخلی مجلس
شورای اسالمی است با قوانین در حال اجرا در کشورهای توسعهیافته میتوان استنباط
کرد که از حیث قانونگذاری فاصله چندانی با این کشورها نداریم.
رئیس کمیته سیاســی شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان خراسان رضوی
با بیان اینکه در خصوص شفافیت آرای نمایندگان مجلس نمیتوان حکم کلی داد،
عنوان کرد :در برخی موارد الزمه تحقق شفافیت در حوزه سیاسی رایگیری مخفیانه
اســت ،شیوهای که در آن رایدهنده بدون ترس و واهمه از هجمههای ذینفعان یا
افراد خودسر رای خود را اعمال میکند.
وی اضافه کرد :نقد عالمانه و منصفانه قانون یا عملکرد قوا حق طبیعی افراد جامعه
بوده اما الزمه نقد بهرهگیری از ادبیات فاخر است.

ضرورت تغییر نگاه به گوهرسنگها

حدود ۲۰۰میلیاردتومان
بهشرکتپدیدهمستردشدهاست
صفحه 4

فعاالناقتصادیاز نحوه تصویب 109بند قانون تجارتدرمجلس گالیهمندند

ابهاماتتصویب2ساعتهقانونتجارت
دنیای اقتصاد -دغدغه این روزهای فعاالن اقتصادی و به ویژه پارلمان بخش خصوصی کشــور ،توقف تصویب الیحه اصالح قانون
زهرا صفدری
خبرنگار
تجارتدرمجلساست؛قانونیکهبهزعمنمایندگانبخشخصوصیدراتاقبازرگانیمواردیباابهاماتزیادداردکهمیتواندزمینه
ساز سوء استفاده و بروز فساد در اقتصاد کشور باشد .بر همین اساس ،نامهای با امضای روسای سه اتاق اصناف ،تعاون و بازرگانی ایران به رئیس قوه
مقننه و شورای نگهبان مبنی بر اعتراض بخش خصوصی به سرعت باالی مجلس در تصویب قانونی با این سطح از اهمیت و حساسیت ارسال شده
است .هفته گذشته نیز روسای اتاقهای سراسر کشــور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران خواستار پیگیری برای توقف ادامه روند
تصویب الیحه اصالح این قانون شدند .قانون تجارت بیش از 1200بند دارد و با قدمتی نزدیک به  100سال ،عمر آن به دهه اول سال  1300بازمیگردد؛
قانونی که بارها در طی ادوار مختلف در مجلس و دولتهای گوناگون مطرح شده و امروز یک سوم مفاد آن در مجلس به تصویب رسیده و برای تایید
نهاییبهشوراینگهبانارسالشدهاستودوسومدیگراینقانوننیزدرمجلسدرحالبررسیاست.
zشتابزدگی مجلس در تصویب لوایح

اما یکی از دالیل اعتراض بخش خصوصی به نحوه
تصویب این قانون اســت؛ نکته مهم در این میان،
شتابزدگی مجلسیها در تصویب است؛ غالمحسین
شــافعی رئیس اتاق ایران هم بــا انتقاد از تصویب
شتابزده الیحه تجارت در مجلس میگوید «قانون
تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادالت تجاری
کشور حاکم است و بسیاری از بنیانهای اقتصادی
نیز بدان متکی هستند اما نمایندگان مجلس۱۰۹ ،
مــاده از الیحه مذکور را در ظرف تنها دو ســاعت
بررســی و تصویب میکنند .این روند و تبعات آتی

آن ،جای نگرانی و سوال دارد» .او خاطرنشان میکند
«اینکــه نمایندگان در بازه کوتاه باقیمانده تا پایان
مجلس دهم ،اقدام به تصویب شتابزده قانون مهم
تجــارت کردند ،دغدغهها و ابهامات زیادی را ایجاد
میکند» .شافعی روند بررسی لوایح قانون تجارت
را «غیرمعمــول» خوانده و خواســتار تجدیدنظر
مجلسیها در این خصوص شده است.
حال باید از نمایندگان مردم در خانه ملت پرسید
که علت تعجیل در این کار چیست؟ و چرا نمایندهها
در فاصله باقیمانده تا دوره بعدی مجلس تا این حد
شتابزده عمل میکنند؟

هــر چند علــی الریجانی رئیــس مجلس دهم
شهریورماه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجیدلیگانی
نماینده شاهینشــهر گفته بود «این الیحه (قانون
تجــارت) در زمان دولت آقــای خاتمی تدوین و از
طرف دولت به مجلس ارائه شــده است ،در مرکز
پژوهشها نماینده وقت اتاق بازرگانی در جلســات
مختلف حضور داشت و در جلسه علنی مجلس نیز
نظر دولت گرفته میشود.
روی این الیحه کار زیادی انجام شده و در جلسات
مختلف درباره آن بحث شده و الیحه پختهای است».
ادامه در صفحه 3
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گزارش
یادداشت

بررسی نقش برند در توسعه صادرات
بخش دوم -مشکالت برند در ایران
محمدعلی امیرفخریان *

تجارت ایران ،بی نام و نشــان اســت و
تجارت بی نام و نشــان در دنیاي امروز
پذیرفته شــده نیست؛ از طرفی بیشتر
بنگاه هاي تولیدي و صادراتی کوچک،
موفق به ساختن برندهاي موفق نمی
شوند و این عدم موفقیت ،عموما ناشی از این واقعیت است
که الزمه ایجاد برند ،استفاده از نظام استاندارد اطالعاتی
مثل کد ،لوگو ،نام تجاري ،مشخصات از پیش تعیین شده
و ...همچنین تبعیت از قواعد تجاري رایج در کشــورهاي
پیشــرفتها اســت ولی بیشــتر بنگاه هاي کوچک ،این
قابلیتها را ندارند.
دو رکن اساسی برند سازي ،هزینه کردن براي تبلیغات
و تحقیقات بازار است که بنگاه هاي کوچک غالباً توان آن
را ندارند و به دید هزینه سربار و زاید به آنها می نگرند .در
کشــورهاي جهان سوم از جمله عواملی که غالباً منجر به
شکست صادرات می شــود ،عدم اطالع کافی از فرهنگ
کشور هدف اســت .در بازارهاي صادراتی فعلی ایران ،با
وجود ظرفیتهاي متنوع ،به دلیل ضعف سرمایه گذاري
در ایجاد و تبلیغ برندها و نداشتن برندهاي معتبر ،خالئی
ایجاد شده که رقبا از آن سود می برند و با صادرات مجدد
کاالهاي ایرانی ،با برند هاي شناخته شده ،هم سود کالنی
بدســت آورده و هم بازارها را از دســت تولیدکنندگان
ایرانــی خارج میکنند .همچنین بــا اعمال تحریم هاي
جهانی بر علیه ایران ،کل بــازار ایران به عنوان بازار بدون
ثبات معرفی میشــود و بهدلیل نداشــتن برند معتبر و
مشــهور ،نمی توان در مقابل اینگونه برنامههــا در بازار
مقاومت کرد و پایدار ماند .الزم اســت شرکتهاي ایرانی
توجه بیشــتري به مفهوم و کارکرد برندهاي تجاري در
بازاریابی صادراتی داشــته باشند و تولیدکنندگان ایرانی
به کمک متخصصان بازاریابی اقدام به تدوین اســتراتژي
هایی براي مدیریــت برند کنند .ایجاد برندهاي صادراتی
موجب تقویت شــرکتهاي صادرکننــده ،جلب توجه
ســرمایه گذاران و نیز جذب مصرف کننــدگان و حتی
جلب توریسم به کشور میشود و برخورداري از استراتژي
برندسازي ،واقعیترین و رقابتیترین منظر استراتژیک را
براي کشور فراهم میکند .در صورتی که توسعه برندهاي
صادراتی مورد توجه و حمایت قــرار گیرد ،در بلندمدت
موفقیتهاي صادراتی بیشتري را عاید کشور خواهد کرد.
در استراتژي برندسازي باید بر تصویر کشور در بازارهاي
جهانی ،سازمانهایی که کشور در آنها عضویت دارد و نیز
در بین ملل همپیمان ،تأکید شــود .برندسازي در یافتن
بازارهاي صادراتی و توسعه این بازارها و در نتیجه کسب
سهم بیشتر از تجارت جهانی و ارتقاء زنجیره تولید ارزش،
در بخشهاي مختلف نقش بسزایی دارد.
zتبعات فقدان مدیریت برند در صادرات

مفهوم برند ،باعث ایجاد رقابــت بین صادرکنندگان و
رشــد و ارتقای بنگاه هاي اقتصادي می شود و خال آن با
کاســتن از بازارهاي در دسترس ،انگیزه را از صادر کننده
می گیرد؛ وجود برند هاي معتبر ،تــوان رقابت در بازار را
افزایش می دهد و بازار مربــوط به یک برند معتبر و قوي
حتی در حضور رقباي قوي ،پایدار می ماند و بالعکس.
در صورت نداشتن برند ،بسیاري از مشتریان محصوالت
ما را نخواهند دید؛ چون امروزه مشــتري خوب ،دوست
ندارد محصوالتی ناآشنا (بدون برند معروف) را خریداري
کند.
zفعالیتهاي انجام شده در حوزه برندسازي در ایران

با توجه به اهمیت برند و در راستاي نظم بخشی و کیفی
سازي بازار ،ثبات و ماندگاري محصول در بازارهاي داخلی
و خارجی و براي رعایت حقوق مصرف کننده ،در سالهای
گذشته در کشور با مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران
کارگروه برند تشــکیل شد و برندســازي در حوزه برخی
محصوالت خاص مانند زعفران ،پســته ،خاویار ،خرما و
فرش برنامه دیگري اســت که توسط سازمان یاد شده در
حال پیگیري و اجراست .اما عملیاتی ترین پیشنهادي که
به تولید کنندگان ایرانی می توان ارائه کرد ،نهادینه کردن
مدیریت برند است .تجربه جهانی نشان می دهد ،امروزه
برند است که می تواند یک شرکت را به موفقیت برساند نه
صرفاً تولید و می توان پیشــنهادهاي زیر را به طور خاص
در نظر گرفت:
ایجاد شرکتهاي تخصصی بازاریابی در کشور (زیرا در
کشور ،کمتر تولیدکنندهاي وجود دارد که عالوه بر تولید،
در زمینه هاي دیگر از جمله بازاریابی و برندسازي فعالیت
داشته باشد) تا مبحث برندســازي در کشور مورد توجه
بیشتر قرار گیرد و یک حرکت علمی جامع در این زمینه،
انجام گیرد( .تشــکل های تخصصی صادراتی و تولیدی،
دستگاههای اجرایی و دانشگا ها و مراکز آموزشی)
در تدوین برند به سابقه فرهنگی ،فرصت ها و پتانسیلها
و جذابیت هاي موجود کشور توجه شود.
با توجه به اهمیت مدیریت برند در توســعه بنگاه هاي
صادراتی ،زمینه رشــد و توســعه بنگاه هاي صادرات گرا
در کشــورفراهم گــردد .انتخاب مدیــران کارآمد براي
برنــد ،ایجاد حس مالکیــت در مدیران نســبت به نام و
نشــانهاي تجاري و نیز تعریف اهداف کلیدي روشــن
براي مدیران برند ،در تقویت جایگاه برند در کشــور مؤثر
خواهد بود.
تمرکز بر استانداردهاي بین المللی ،کیفیت محصول و
خدمات پس از فروش و نیز توجه به ارتباط استراتژي برند
با سایر اســتراتژيهاي سازمانی و هماهنگ سازي آنها از
دیگر راهکارهایی است که میتواند در گسترش فرهنگ
برندسازي در کشور موثر باشد.
*رئیسادارهبازرگانیخارجیسازمانصمتخراسانرضوی
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در سومین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد مطرح شد

معرفی محصوالت استراتژیک خراسان رضوی

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی
و آب اتاق ایران و مشــهد در این جلســه به آخرین
دستاوردهای خود در نشســتهایی که در موضوع
کشاورزی با مسئوالن ایرانی و خارجی داشته نقبی
زد و گفت :در هفته هــای اخیر ارتباطی با نماینده
فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) برقرار
کردیم و قرار بر این شــد تا با این سازمان ارتباطی
پویاتر و موثرتر داشــته باشــیم و توامان مقری در
مرکز فائو برای عرضه محصوالت ایرانی به صورت
مدیا ،ماکت و ...پیش بینی خواهد شد که الزم است
محتوایخوبیبرایاینموضوعتولیدکنیم.
برگزاری جلســه ای با رئیس بخش بین الملل
فدراسیون ماشین سازان کشاورزی ایتالیا ،موضوع
دیگری بود که شــریعتی مقدم بــه آن پرداخت
و از همکاری با این فدراســیون بــرای بازاریابی و
برندینگ محصوالت کشــاورزی خبر داد .او گفت:
درخواســتهای ما از نماینده این کشور همکاری
در حــوزه های تکنولوژی کشــاورزی و بازاریابی و
برندینگمحصوالتایرانبودکهویبرایهمکاری
در این زمینه اعالم آمادگی کرد و برهمین اســاس
مقرر شد تا مشخصات تجاری محصوالتمان را در
چارچوبرویکردهایبینالمللیتکمیلکنیم.
رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران اضافه
کــرد :ایتالیا از 200ســال پیش در حــوزه برند و
فرآوری محصوالت کشاورزی صاحب تجربه خوبی
بوده اســت و برندهای منطقه ای خود را به خوبی
جا انداخته و زنجیره کشاورزی در آن کشور کامل
شده است .وی اشــاره ای هم به جلسه اش با سفیر
اتریش در خصوص گردشــگری بخش کشاورزی
کرد و گفت :طبق مباحثی که در آن نشست مطرح
شــد ،یکی از اقداماتی که باید انجام بگیرد ،احصاء
ظرفیت های گردشگری بخش کشاورزی خراسان
رضوی است و سفارت اتریش نیز در این زمینه می
تواند همکاری کند و ســفیر این کشــور هم اعالم
آمادگیکرد.
وی درباره نتایج نشســت خود با رئیس سازمان
توسعه تجارت در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
هم اظهار کــرد :از وی تقاضا کردیم که قبل از اقدام
و تصمیم دربــاره ممنوعیت صــادرات کاالیی ،با
تشکل های مربوطه مشورت شود و مقرر شد تا در
این موضوعات و سایر مباحث ،همچون هلدینگ
صادراتیهمکاریدائمیباکمیسیونانجامبگیرد.
zلزوم جلوگیری از واردات گیاهان دارویی

شــریعتی مقــدم در ادامــه به پیگیــری های
شــورای ملی زعفران به عنوان یکی از تشکل های
زیرمجموعه پارلمان بخش خصوصی ،برای بهبود

هواشناسیاعالمکرد

استمراروزشبادوگردوغبارتاروزجمعه
در خراسان رضوی

مرغ هم به عنوان یکی از محصوالت اســتراتژیک
استانمعرفیشود.

zتعریف 6کارگروهتخصصیدرکمیسیونکشاورزی

دنیایاقتصاد،زهراصفدری-سومیننشستکمیسیونکشاورزی
زهرا صفدری
خبرنگار
وآباتاقبازرگانیخراسانرضویبهبررسیمحصوالتاستراتژیک
استانوبحثوتبادلنظردربارهزنجیرهارزشمحصوالتصادراتیخراسانگذشت.
در جلسه گذشــته کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران مقرر شده بود که محصوالت
استراتژیک اســتانها که دارای ظرفیت صادراتی هستند ،شناســایی و به این
کمیسیونمعرفیشود؛برهمیناساس،درتازهترینجلسهکمیسیونکشاورزیاتاق
مشهد بر روی محصوالت استراتژیک خراسان رضوی و معرفی آن به اتاق ایران بحث
شد؛ زعفران ،پسته ،گیاهان دارویی چون زیره ونیز تخم مرغ از جمله محصوالتی بود
کهدرایننشستبهاهمیتآنهادراستاناشارهشد.
وضعیت این محصول اشاره و اظهار کرد :در شورای
ملی زعفران مباحثی همچون امکان سازی جهش
صادرات زعفران ،شــناخت اقتصاد کالن زعفران و
آینده آن مطرح شد و سازمان توسعه تجارت هم به
دنبالواگذاریمسئولیتخوددراینعرصهبهبخش
خصوصیاست.ویافزود:دربحثگیاهانداروییو
زعفران نیز پیشــنهاد کردیم تا از واردات این گروه
کاالیی جلوگیری شود و با درنظر گرفتن دو درصد
عوارضبرایوارداتاینمحصوالت،عوارضمذکور
برایتوسعهبخشصادراتمورداستفادهقراربگیرد؛
این موضوع در سازمان توسعه تجارت پذیرفته شد
و برای تصویب به هیات دولت رفت .وی با تاکید بر
اهمیتایجاداتحادمیانتولیدکنندگانمحصوالت
مشابه در چارچوب تشکل ها و انجمن ها ،گفت :این
همگرایی میان تولیدکنندگان محصوالت موجب
چانهزنیبهترآنهادرپیگیریخواستههایشانمی
شود .این موضوع به ویژه در بخش گیاهان دارویی
می تواند اثرگذار باشد؛ از طرفی ،حمایت هایی که از
اینمحصوالتصورتمیگیردبایدپررنگترباشد
تاصادراتآنباقدرتبیشتریصورتبگیرد.
ساماندهیتشکلهایکیازاموریبودکهشریعتی

مقدم بر لزوم پیگیری آن در دوره کنونی کمیسیون
کشاورزی اتاق تاکید کرد .او تصریح کرد :اتاق نباید
به دنبال ایجاد تشکل جدید باشد بلکه تشکل های
موجود باید بتوانند از منافع جمعی اتاق اســتفاده
کننــد .باید ببینیم چــه کنیم تا صــدای بخش
کشاورزیواقعیرابهگوشهمهبرسانیم.
سیدحسین موســوی نژاد ،مدیرعامل اتحادیه
مرغداران مرغ تخمگذار خراسان نیز گفت :برخی
محصوالت دامی هم میتوانند بــه عنوان اولویت
استان مطرح شوند؛ خراسان رضوی مقام اول تولید
تخم مرغ در کشور را دارد و ماهانه حدود 12هزار تن
تولید این محصول در این خطه صورت می گیرد که
 50درصد آن مازاد نیاز اســت؛ این درحالیست که
میانگینکشوریمازادتخممرغ 10درصداست.
وی افزود :کشــورهای افغانستان ،عراق و امارات
مقاصد اصلی صادرات تخم مرغ خراســان هستند
و  6هزار تن صادرات به این کشورها انجام می شود
اما با سیاست های خلق الساعه در بخش صادرات،
دچار مشکالت متعددی در همین حوزه شده ایم.
امروز صادرات به افغانستان آزاد شده اما در صادرات
به عراق ،انتظار داریم اتاق بازرگانی ورود کند و تخم

عیدیزاده،دبیرکمیسیونکشاورزیاتاقمشهد
به شــکل گیری شــش کارگروه تخصصی در این
کمیسیون برای پیشــبرد اهداف آن اشاره و اظهار
کرد :این کارگروهها شامل کارگروه تخصصی دام،
طیور و آبزیــان ،کارگروه تخصصی صنایع غذایی و
تبدیلی ،کارگروه زراعت و باغبانی ،گیاهان دارویی،
اســتارتاپ ها و ایــده های کارآفرینــی در بخش
کشــاورزی ،گلخانه ها و کارگروه تخصصی توسعه
صادراتمحصوالتکشاورزیاست.
صراف رئیــس کارگروه تخصصــی دام ،طیور و
آبزیان به مشکالت موجود در بحث بارنامه ها اشاره
و اظهار کرد :بهای تعیین شده با آنچه دامدار هزینه
میکندمتفاوتاستواوبهراحتینمیتواندهزینه
راپوششبدهدوبههمیندلیلهزینههایسرباربر
تولیدبسیارزیادمیشود.مشکالتمالیاتیتشکلها
و مشکالت ساختاری نیز یک دغدغه جدی دیگر
ماست .ساختار امروز تعاونی روستایی پاسخگوی
نیازتمامتشکلهانیست.
کافی ،دبیر انجمن صنفــی کارخانهها خوراک
دام نیز عنوان کرد :خراســان رضوی همواره از نظر
کیفی و کمی رتبه اول کشــور در را خصوص تعداد
کارخانهها خــوراک دام دارد؛  74کارخانه خوراک
دام در این استان فعال هستند و به همین تعداد هم
کارگاهغیرمجازتولیدخوراکداموجودداردکهباید
ساماندهیشوندوتحتپوششقراربگیرند.
وی تصریح کرد :قیمت جــو در بازار آزاد به بیش
از دو هزار تومان و نرخ ذرت به بیش از  2100تومان
رســیده اســت که این نرخ برای خریدهای عمده
اســت و قیمت برای خرده خریدها تا 2300تومان
میرسد.
کافی افزود :امروز تعداد زیادی از کارخانهها داخل
کشور که در حال روغن کشی هستند ،بین  7هزار
تا 15هزار تن ســویا در مجموعه خــود دارند؛ این
درحالیست که در بهترین شرایط سویا برای دام و
طیور باید بین 15تا 30روزه اســتفاده شود که این
موضوع برای نگهداری از ســویا در شرایط مطلوب
است اما هم اکنون بیش از دو ماه است که  150تن
سویادرکشوربالمصرفماندهاست.
وی خاطرنشان کرد :بیش از 10کارخانه خوراک
دام به کشورهای عراق ،افغانستان ،ترکمنستان و
ســوریه صادرات دارند اما هیچ ضمانتی برای آن ها
نیست زیرا تصمیمات خلق الساعه به یک باره همه
برنامههارابههممیریزد.
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بررسی فرصتهای همکاری ایران و ایتالیا در زمینه ماشینآالت کشاورزی

دنیای اقتصاد -مدیر بخش توسعه بازرگانی سفارت
ایتالیا و مدیر بینالملل انجمــن تولیدکنندگان ادوات
کشــاورزی این کشــور در دیدار با رئیس کمیسیون
کشاورزی اتاق ایران فرصتهای همکاری دو کشور در
زمینهماشینآالتکشاورزیرابررسیکردند.
فابیو ریچــی مدیر بینالملل انجمــن تولیدکنندگان ادوات
کشاورزی ایتالیا (فدراوناکوما) ،در این دیدار به اینکه ماشینآالت
کشــاورزی ایتالیا از نظر فروش ،رتبه ســوم جهــان را به خود
اختصاص داده و به لحاظ کیفیت در دنیا ممتاز است ،اشاره کرد
و گفت 65 :درصد تولیدات ایتالیا در بین حدود  180کشور دنیا
در در دومین نمایشگاه بزرگ این صنعت در بولونیا نشان دهنده
عملکرد مطولب ایتالیا در حوزه ماشین آالت کشاورزی است.
علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز
در این دیدار اظهار کرد :ایتالیا از معدود کشورهای اروپایی است
که ماهیت کشاورزی آن بســیار به کشاورزی ایران شبیه است.

وی در خصوص دستاوردهای این نشست به دنیای اقتصاد گفت:
مقرر شد برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه پروژههای
ایتالیا در ایران در اســتانهای مختلف با بخش توسعه بازرگانی
ســفارت این کشور ارتباطات الزم برقرار شــود؛ این موضوع در
زمینه فراوری و توسعه محصوالت روستایی نیز صدق میکند.
رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق ایران یادآور شد :بخشی از

معاون سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد

ثبت  34هزار انبار در سامانه جامع انبارها

دنیای اقتصاد -اطالعــات مربوط به  ۳۴هزار
و  ۲۷۹انبار متعلــق به بخشهای خصوصی،
دولتی و عمومی خراســان رضوی در سامانه
جامعانبارهابهثبترسید.
به گزارش ایرنا ،معاون بازرســی و نظارت ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت خراســان رضــوی
گفت :بــرآورد ما از تعداد انبارهــای موجود در این
اســتان  ۵۰هزار انبار اســت ،همچنین بسیاری از
انبارهای ثبت شده در این سامانه مربوط به اصناف
بــوده و کمترین تعداد ثبت شــده نیــز مربوط به
واحدهای کشــاورزی ،طیور و معدن اســت .رضا
شجاعی افزود :در سال  ۱۳۹۵سامانه جامع انبارها
مربوط به مواد پنج و ۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
توسط دولت به منظور شناسایی انبارها و پیشگیری
از قاچاق کاال و ارز راه اندازی شد و اجرای آن از ابتدای
سال  ۱۳۹۶به یک الزام قانونی تبدیل شد که از تمام
صاحبانمشاغل،انباردارهاوتجارخواستهشدهاست
اطالعات خود ،انبار و کاالهــای ورودی و خروجی
را در ســامانه ثبت کنند .وی عدم ثبت انبار بخش
خصوصی و دولتی در سامانه جامع انبارها را مصداق
احتکار کاال عنوان کرد و گفت :با کسانی که انبار خود
را ثبت نکرده باشــند ،برخورد قانونی می شود .وی
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اظهارکرد :سامانهجامعانبارها،یکسامانهعملیاتی
است که اطالعات مکانی ،مقدار ،نوع و مالکیت کاال
را مشخص کرده و نســبت به شناسایی و نظارت بر
موجودی انبارها به صورت سیســتمی و هوشمند
عملمیکند.شجاعیافزود:هوشمندسازی فرآیند
ذخیره ســازی کاال ،آگاهی از نوع و میزان ورودی و
خروجی کاال از انبار ،ثبت مشــخصات مالک کاال،
شناسایی مبادی و مقاصد حمل بار از اهداف سامانه
جامع انبارهاست .وی با اشــاره به گام های اجرایی
در این سامانه ادامه داد :شناسایی و اتصال مبادی و
مقاصد بار به سامانه جامع انبارها ،استقرار سامانه و
صدور رســید یا حواله در انبارها ،صدور بیمه نامه بر
اســاس ثبت انبار در سامانه ،صدور بارنامه بر مبنای
کدپستیانبار،تبدیلبارنامهبهرسیدیاصدوربارنامه
براســاس حواله از مراحل عملیاتی ســامانه جامع
انبارهاست .شجاعی خاطرنشــان کرد :از آنجا که
موجودی کاال ،ورود و خروج کامیون های حامل بار
و حمل و نقل کاال در سامانه جامع انبارها ثبت شده
است ،دســتگاه های اجرایی بویژه گمرک ،نیروی
انتظامی ،ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
و بیمه مرکزی از طریق این سامانه می توانند به طور
کامل بر کاال و حمل و نقل آن نظارت داشته باشند.

قدرت رقابت و معروفیت محصوالت ایتالیایی در جهان به دلیل
پشتیبانی این کشور از تولیدات روستایی اش در دهه های قبل
است که هویتی قوی گرفته و با قدرت در عرصه بین المللی حضور
می یابند به طوریکه حتی در ایران هم شاهد فعالیت رستورانها و
آشپزهایایتالیاییهستیم.
این موضوع نشان داده این اســت که فرهنگ غذا در پیوند با
فرهنگ کشاورزی ارزش افزوده بیشتری به دنبال داشته و ایران
هم میتواند با توجه به تنــوع در آب و هوا و محصوالت خود ،در
این زمینه الگوبرداری کند .شریعتی مقدم افزود :مقامات سفارت
ایتالیا بر همکاری بیشتر با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید
کردندوپیشنهاددادند درآیندههیاتهاییازایرانازنمایشگاهها
و توانمندیهــای ایتالیا بازدیــد کنند و ارکان ســفارت نیز از
توانمندی های ایران در صنایع تبدیلی و کشاورزی و بخشهای
مختلف دیــدن کنند تا این همــکاری به نحــو مطلوب تری
شکلبگیرد.

دنیای اقتصاد -رئیس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی
خراسان رضوی گفت :ســامانه وزش باد و گرد و غبار تا روز
جمعه در خراسان رضوی استمرار دارد.
یحیی قاینیپور اظهار کرد :این سامانه که از دیروز وارد استان شده
است ،تا پایان این هفته استمرار دارد.
وی افزود :روز دوشنبه بارشهای پراکنده بهویژه در مناطق مرتفع
نیمه شمالی و شمال غرب استان به شــکل رگبار همراه با رعد و برق
رخ میدهد.
رئیس مرکــز پیشبینی اداره کل هواشناســی خراســان رضوی
خاطرنشــان کرد :براساس اطالعات به دســت آمده از ایستگاههای
هواشناسی اســتان دمای هوا در طول چند روز آینده کاهش مییابد
که این کاهش دمــا در صبحگاه محســوستر اســت .قاینیپور در
ادامه تصریح کرد :بیشــینه دمای امروز مشهد  28درجه سلسیوس
پیشبینی شده که نسبت به دیروز چهار درجه کاهش دارد.
وی ادامه داد :بیشینه دمای مشهد برای روز سهشنبه هفته جاری به
 24درجه کاهش مییابد.
مدیراقامتگاههایبومگردیمیراثفرهنگیاعالمکرد

فعالیت ۷۵اقامتگاهبومگردی
در خراسان رضوی

مدیراقامتگاههایبومگردیادارهکلمیراثفرهنگیخراسان
رضوی از آغاز فعالیت  22اقامتگاه بوم گردی در این استان از
ابتدای امسال خبر داد.
حامد مهدوی اظهار کرد ۷۵ :اقامتگاه بومگردی در خراسان رضوی
پروانه بهره برداری دریافت کرده و بیش از 90اقامتگاه نیز موافقت های
اولیه را کسب و در حال طی روند دریافت پروانه هستند.
وی افزود :از ابتداي امسال  ۲۲اقامتگاه بومگردي در استان خراسان
رضــوي فعاليت خود را آغاز كرده و پذيراي گردشــگران داخلي و
خارجي هستند .وي تصریح کرد :میراث فرهنگی خراسان در سال
جاري همگام با سياســت هاي دولت در جهت رونق گردشگري و
ايجاد اشتغال پايدار روستايي ،توسعه اقامتگاههاي بومگردي را در
دستور كار قرار داده است.
مهدوي گفت :در اين راستا به متقاضيان ايجاد واحدهاي بومگردي
تسهيالت كم بهره با دوره بازپرداخت طوالني پرداخت مي شود.
مدیــر اقامتگاههای بومگــردی اداره کل میــراث فرهنگی به
شکلگیری تشــکل حرفه ای بوم گردی های استان اشاره کرد و
گفت :جامعه حرفه ای بوم گردی های اســتان به عنوان سومین
تشکل حرفه ای حوزه گردشگری نخستین جلسه مجمع عمومی
را برگزار و هیات مدیره انتخاب شده اند .وی ادامه داد :این تشکل
در پیشــبرد توسعه گردشگری به ویژه بوم گردی نقش به سزایی
خواهد داشت.
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فعاالن اقتصادی از نحوه تصویب 109بند قانون تجارت در مجلس گالیهمندند
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ابهامات تصویب  2ساعته قانون تجارت

ادامه از صفحه اول
رمضانعلــی ســبحانی فــر عضو کمیســیون
صنایع و معادن مجلس هم معتقد اســت که هیچ
شتابزدگیای در کار نیست و تمامی لوایح و بندهای
این قانون در مدت  16ســال گذشته در دولتها و
کمیسیونها و وزارتخانه های مختلف بررسی شده
اســت .او میگوید « این الیحه در زمان ریاســت
جمهوری آقای خاتمی به مجلس ارائه شد و در دوره
ایشان در کمیســیونهای مختلف و وزارتخانه ها
روی آن کار شده بود تا اینکه در دولت وقت مصوب
و به مجلس ارائه شــد .در ادوار گذشته مجلس روی
این الیحه کار شــده و پیش از آمدن به مجلس هم
 16سال پیش استادان دانشگاه روی این موضوع کار
کرده اند» .سبحانی فر میافزاید :این قانون به یکباره
به دست ما نرســیده و سالها مطرح شده و بیش از
3هزار ماده قانونی آن به  1200ماده تبدیل شــده و
در بازنگریها مواد قانونی دست و پاگیر برداشته شده
و شفاف سازی صورت گرفته است.

شافعی:نمایندگان
مجلس ۱۰۹ ،ماده از
الیحه مذکور را در ظرف
تنها دو ساعت بررسی و تصویب
میکنند .این روند و تبعات آتی
آن ،جای نگرانی و سوال دارد
این باشیم که کارها در کمترین زمان منطقی و معقول
انجام شود؛ اما اینکه از مدتها قبل با اتاق مشورت شده
و این ارتباط در هنگام تصویب لوایح قطع شده ،باعث
میشود که قانون بعدها زیر سوال برود.
قانونی که بعد از چندین ســال تصویب میشود
باید از پختگی تمام برخوردار بوده تا برای دهه های
بعد هم جوابگو باشد و تغییر قانون تجارت باید تغییر
عادت تجاری را به دنبال داشته باشد».
محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت
اتاق مشهد هم معتقد است «کسی که قانون تجارت

سبحانیفر:هیچ
شتابزدگیای
در کار نیست و تمامی
لوایح و بندهای این قانون در مدت
 16سال گذشته در دولتها و
کمیسیونهاووزارتخانههایمختلف
بررسی شده است

رئیس مجلس در جلسه علنی سه شنبه به برخی برابر انتقادها درباره بررسی باعجله الیحه تجارت در مجلس به دفاع پرداخت

را تهیه کرده ،سالها روی آن کار کرده و به نظرم نه
به اندازه ای که همه میگویند این قانون دارای ایراد
است و نه آنطور که مجلســیها میگویند اشکالی
در آن وجود ندارد» روشنک تاکید میکند :اشکال
اصلی این است که چرا این قانون فقط در کمیسیون
حقوقی بررسی شــده و به کمیســیون اقتصادی
مجلس نرفته اســت؟ در برخی مواد این قانون نیاز
به چکش کاری بیشتر احساس میشود؛ در تصویب
این قانون عجله شــد و از حوزه اقتصاد نظر گرفته
نشد.
او معتقد است «بسیاری از کسانی که در مجلس
به این قانون رای دادند و آن را تصویب کردند ،درکی
از مفاد این قانون نداشــتند و شناختی هم نسبت
به این حوزه ندارند و بســیاری از کســانی که امروز
فضاسازی میکنند هم آن را نخوانده اند».
ســبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس در
این خصوص میگویــد «بازنگری و اصالحات الزم
صورت گرفته و نظرات بخش های مختلف و فعاالن
اقتصادی اخذ شده و اینها را از زبان کسانی که روی
این موضوع کار کرده اند ،میگویم.
اگــر از موادی عبــور میکنیــم و روی آن بحث
نمیشــود هم بدین معناســت که از قبل چکش
کاری شده و کســی مخالفت و یا نظر خاصی روی
آن نداشته است .دلیلی هم ندارد وقتی قانون و ماده
ای ایراد و نقصی ندارد ،روی آن بحث و جدل شود».
zبی توجهی به نظرات بخش خصوصی

این درحالیســت که نمایندگان بخش خصوصی
در اتاق بازرگانی میگویند کمیسیون قضایی مجلس
در هنگام بررسی قانون تجارت از نماینده اتاق ایران
دعوت کرده و یکی از نماینــدگان اتاق در مجلس
حضور یافتــه اما در هنگام تصویــب لوایح ،نظرات
بخش خصوصی اعمال نشده است .در واقع چندی
پیش بخش خصوصی از طریق رسانهها متوجه شد
الیحه قانون تجارت بــرای تصویب به صحن علنی
رفته و با آنچه در جلســات با هم به توافق رســیده

بودند ،تفاوت بسیاری دارد.
نظر سبحانی فر را در این خصوص جویا میشویم؛
این عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس
میگوید :وقتی برای مساله ای نظرسنجی میشود،
موضوع از نظر قوانین پایین دستی ،باالدستی ،شرع
و ...مورد بررســی قرار میگیرد؛ شاید درباره قانون
تجارت هم کســی نظری داده اما نظــر او با برخی
مسائل ساری و جاری مملکت مغایرت داشته است؛
بنابراین اینگونه قضاوت کردن نوعی جفاســت .او
اضافه میکند« :دلیلی ندارد که ما در تصویب قوانین
حتما نظــرات یک بخش را لحــاظ کنیم؛ اگر فقط
بخواهیم نظرات بخش خصوصــی را اعمال کنیم
دیگر نیازی به نماینده مجلس نیست .اینکه یک نفر
از اتاق بازرگانی در خصوص مواد و لوایح یک قانون
نظری میدهد و نظرش تایید نمیشــود ،دلیل بر
نقص و ایراد قانون نیست .اگر اینطور است نظر اتاق
را جویا شویم و همان را در مجلس تصویب کنیم».
اما طبق ماده دو و ســه قانون بهبود محیط کسب
و کار ،هیچ قانونی در حوزه اقتصــادی نباید بدون
درنظر گرفتن نظرات بخش خصوصی اجرایی شود
و این منافات در حرف و عمل مجلسیها موضوعی
است که سالها مورد اعتراض فعاالن اقتصادی بوده
است.
بخش خصوصی معتقد است مجلس سالهاست
که به قانون بهبود محیط کسب و کار که خود وضع
کرده عمل نمیکند و حال چطور باید انتظار داشته
باشیم که دستگاههای اجرایی به این قانون پایبند
باشند و به بند بند آن عمل کنند.
شــریعتی مقدم نیز با تاکید بــر اهمیت توجه به
قانون بهبود محیط کســب و کار میگوید «:قوانین
جدیدی که تدوین میشــود باید به مــوازات این
قانون باشد؛ چون فضای کسب و کار ما رتبه پایینی
دارد و بخشی از آن ناشی از قوانین است؛ ما همواره
میبینیم کــه فعاالن اقتصادی از بخشــنامههایی
که بدون مشــورت با آنها ابالغ میشــود ،آســیب
میبینند و این باعث متضرر شــدن کسب و کارها

جهشاقتصادیخراسانرضوی
درگرودیجیتالیشدن

میدانم این حکم امکان پذیر باشــد زیــرا در وهله
نخست سند رســمی باید توسط قاضی باطل شود.
در ایــن قانون ایرادهایی این چنینــی وجود دارد و
مباحثی بین حقوقدانان قضایی و بازرگانان هست
که گرفتاریهایی به دنبال دارد.
رئیس کمیســیون تجــارت اتاق مشــهد تاکید
میکند :بــرای مفاد باقیمانده قانــون تجارت باید
با بخش خصوصــی ،بازرگانــان و تولیدکنندگان
مشورت شود .یکی از ایرادهای واضحی که از سوی
اتاق مطرح است ،همین موضوع عرف است که باید
در شورای نگهبان درخواست داده شود تا اصالحیه
صورت گیرد.
اما سبحانی فر نظری متفاوت دارد و معتقد است
عرف را نباید نادیده گرفت؛ او میگوید :همه ما چه
در مباحث شــرعی و چه در مباحث روزمره ،عرف
را از مواردی میدانیم که نباید نادیده گرفته شــود.
شــرع هم در برخی موارد ،موضوع را به عرف ارجاع
میدهــد و میگوید و ببنید چه موضوعی ســاری
و جاری اســت؛ بنابراین شــرایط زمانــی و مکانی
مختلف میتوانــد در هر موقعیتی اثرگذار باشــد
و در حوزه تجارت هم باید به عــرف توجه ویژه ای
داشت.

zنیاز به قانونی برای تغییر عادات تجاری

البته تاکیــد بخــش خصوصی تنها به ســرعت
تصویب لوایح نیست ،فعاالن اقتصادی میگویند این
شتابزدگی باعث میشــود نظرات بخش خصوصی
به طور مطلوب در قانون اعمال نشــود وگرنه سرعت
عمــل در انجــام کاری پخته و ســنجیده ،مطلوب
همگان اســت .همانطــور که علی شــریعتی مقدم
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات
نمایندگان اتاق مشهد میگوید «همواره باید به دنبال

دبیرکلنظامصنفیرایانهایکشوراعالمکرد

میشود.
درحالیکه شــاید نیازی به دستورالعمل و تغییر
و تحول قوانین نباشــد؛ کمااینکه فعاالن اقتصادی
در کشورهای پیشــرفته نیز منتظر دستورالعمل و
بخشنامه ها نیستند و قوانین روتین را اجرا میکنند
و به همین دلیل توسعه در آن کشورها خیلی خوب
اتفاق میافتد».
zابهام در قانون تجارت

نکته دیگری که در تصویــب لوایح قانون تجارت
وجود دارد و اعتراض فعــاالن اقتصادی را به دنبال
داشته این اســت که تمام روابط تجاری و قراردادها
در این الیحه ،به «عرف» ارجاع داده میشــود که
عامل اصلی ابهام در قانون به شــمار میرود؛ بخش
خصوصی میگوید این قانون هیچ تعریفی از عرف
ارائه نمیدهد و همین مســاله میتواند زمینهساز
انواع سوءاستفادهها شود.
این درحالیســت که همین حاال هم بسیاری از
مشکالت بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن
و ...به دلیل عدم شفافیت قوانین و تفسیر سلیقه ای
آن است؛ موضوعی که در شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی خراسان رضوی هم بارها مطرح
شده است.
شــریعتی مقدم در این خصــوص اظهار میکند
«:در قوانیــن هرچقدر کلمات مبهــم کمتر به کار
رفته باشد و نص قانون شفافتر و صریحتر باشد ،بهتر
است؛ اگر چه باید به عرف هم در بخشهایی توجه
کرد و اقدامی در جهت عرف داشــته باشیم اما برای
تعریف عرف در قانون تجارت میتوان به نظر مرکز
داوری اتاق ایران به عنوان جایی معتبر از نظر بخش
خصوصی توجه کرد».
روشــنک نیز در این بــاره مصداق مــیآورد و
میگوید «یکــی از ایرادهای حقوقی این قانون این
اســت که در برخی موارد اعالم کــرده اگر چند نفر
برخالف ســندی رسمی شــهادت دهند ،آن سند
باطل میشــود» .او البته خاطرنشان میکند :بعید

zقانونی برای دوران تحریم

البته روشنک به نکته دیگری هم اشاره میکند،
او معتقد است «در شــرایط کنونی که با تحریمها
مواجهیم ،نمیتوانیــم از قانون تجارت اســتفاده
کنیم؛ این قانون برای شــرایط عادی نوشــته شده

روشنک :قانونی که بعد
از چندین سال تصویب
میشود باید از پختگی
تمام برخوردار و برای دهههای بعد
هم جوابگو باشد .
تغییر قانون تجارت باید تغییر
عادت تجاری را به دنبال داشته باشد
و ما به قوانینی نیــاز داریم که در شــرایط تحریم
بتواند مشــکل مــا را حل کند؛ مجلــس باید ابتدا
تکلیــف گرفتاریهــای روزمره حــوزه تجارت را
روشن میکرد .ما میخواهیم از اروپا و شرق و غرب
سرمایه گذار بیاوریم و آنها نمیخواهند اسمشان در
ایران ثبت شــود ،باید راهی برای این موضوع پیدا
کرد».
اما ســبحانی فر در پاسخ به این موضوع میگوید:
نمیتوان قانونی نوشت که صرفا برای زمان تحریم و
یا غیرتحریم باشد ،قانون به طور کلی نوشته میشود
وباید در همه زمانها برای جامعه مفید باشد.

شریعتیمقدم:اینقانون
هیچ تعریفی از عرف ارائه
نمیدهد و همین مساله
میتواندزمینهسازانواع
سوءاستفادههاشود

در همایش چالش های صنعت فرش ایران و نقش تحول دیجیتال در مواجهه با آن اعالم شد

حذف واسطهها از صنعت فرش ،کارکرد فناوری اطالعات

دنیای اقتصاد -همایش چالش های صنعت
فرش ایران و نقش تحول دیجیتال در مواجهه
باآن،باحضورصاحبنظراناینحوزهبرگزارشد
و در آن بحث ظرفیت طراحی چیپ (تراشــه)
الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی بالکچین و
باهدفممانعتازتقلبوکپیکردنشناسنامه
فرش،موردبحثوبررسیقرارگرفت.
رسول سرائیان دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور
درایننشستکهبهمیزبانیدبیرخانهمعیناقتصادی
گناباد در اتاق مشــهد برگزار شد ،به ارائه تحلیلی از

زنجیره ارزش فرش پرداخت و عنوان کرد :مواد اولیه،
انبارداری ،طراحی و تولید ،توزیع و تحویل به مشتری
مراحل زنجیره ارزش صنعت فرش را شکل می دهد.
اما در این میان ،تهیه مواد مرغوب و حذف واسطهها
در مرحله اول یک چالش به شــمار می آید که در این
مســیر ،ماهیت فناوری اطالعات می تواند به حذف
واسطههامنجرشود.
وی ادامه داد :در بخش انبارداری نیز نگهداری مواد
اولیه مرغوب و با قابلیت دسترسی سهل ،دغدغه ای
برای فعــاالن این حوزه می باشــد .طراحی جذاب و

روزآمد فرش نیز چالش بخش طراحی است .فناوری
اطالعات این امکان را بــه تولیدکننده میدهد تا در
طراحــی نقشآفرینی کند .تولید نــاب و باکیفیت
همچنین بهای تمام شده پایین از دیگر سنگرهایی
است که باید آن را فتح کرد.
سرائیانبااشارهبهنقشفناوریاطالعاتدرصنعت
فرش اظهار کرد :در صنعت فرش و زنجیره ارزش آن
بعضی چالشها وجود دارد .همه کســب و کارها یک
زنجیره ارزش دارند و فنــاوری اطالعات در تکتک
مراحل آن می تواند نقش ایفا کند .اگر از این ظرفیت
به درستی اســتفاده شــود ،میتوان بهرهوری را باال
برده و هزینهها را کاهش داد .بهرهوری پایین ،نوسان
رونق اقتصادی ،خشکســالی و ...مسائلی است که با
آن مواجه هستیم .در کنار این ،مسائل دیگری مانند
تحریم ،دیوانســاالری ،تورم باال و ...نیز وجود دارد.
بهترین راهکار مواجهه با این ماجرا ورود به رونق تولید
دانشبنیانوخدماتمحورشدناست.

zانقالب در صنعت فرش به مدد فناوری های اطالعاتی
و ارتباطی

دبیر کل نظام صنفی رایانهای کشــور به ظرفیت
طراحی چیپ الکترونیکی با اســتفاده از تکنولوژی
بالکچیــن و با هدف ممانعت از تقلــب و کپی کردن
شناسنامه فرش اشــاره و عنوان کرد :امروز در آستانه
انقالب چهارم صنعتی هستیم .میتوان در قالب این
انقالب فرشــی تولید کرد که به شبکه متصل باشد.
امروز زیرساختهای الزم در کشور برای این منظور
وجود دارد .اســتفاده از فناوری اطالعات نرخ رشــد

یک صنعت را  2/5برابر و بازگشت سرمایه را  6/5برابر
خواهدکرد.
وی اظهار کرد :خوشبختانه این فناوریها در کشور
وارد شده و در دسترس همگان است .ورود به این حوزه
به صورت ســرویس و براساس نیاز یا تقاضای موجود
انجام شدنی است .نمونه این ماجرا چاپگر سهبعدی
است که یکی از بزرگترین تحوالت این تکنولوژی به
شــمار می آید و میتوان به مدد آن با کمترین هزینه
یک نمونه را با اجزای آن تولید کرد و به مشتری نشان
داد و سپس آن را به صورت انبوه تهیه و تولید کرد.

 zتسهیلگری اتاق در توسعه ظرفیتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات

اما ناصر صادقی ،دبیر معین اقتصــادی گناباد ،به
نمایندگی از اتاق بازرگانی خراســان رضوی در ادامه
این نشست بیان کرد :اتاق مشــهد به عنوان یکی از
معینهای اقتصادی استان در پی آن است که از همه
امکانات و ظرفیتهای موجود برای کمک به توسعه
اقتصادی استفاده کند .یکی از این ظرفیتها دانش
و فناوری اطالعات و ارتباطات اســت که فضای بکر و
بزرگیبرایتوسعهکسبوکاربهشمارمیآید.
وی ادامه داد :این امر نیازمند کسب اطالعات کافی
است و میتوان از امکانات و زیرساختهای این حوزه
در کشــور بهره برد .اتاق بازرگانی بعنوان نماد بخش
خصوصی اســتان در عمل میتواند یک تسهیلگر
بزرگ و قدرتمند در این حوزه باشد .اتاق این احساس
را پیدا کرده که بایــد فراتر از وظایف کنونی ،به ایفای
بیشترمسؤولیتهایاجتماعینیزبپردازد.

عبداهللاحراری،عاملتوسعهشبکهدستبافتههای
داریودستگاهیگفت:درجامعهفرشخراسان100
هزار نفر مستقیم مشغول به کار هستند و حدود500
هزار نفر دیگر به صورت غیرمســتقیم در این زمینه
فعالیتدارند.جامعهفرشبهدلیلسنتیبودنواینکه
برخیطرحهامنافععدهایراتحتتاثیرقرارمیدهد،
مایلهستندشرایطکنونیادامهپیداکند.
این گزارش حاکیست؛ در بخش پایانی این جلسه،
سرائیان رئیس نظام صنفی رایانه ای کشور و هاشمی
رئیسنظامصنفیرایانهایاستان،بهسواالتحاضران
در بخش های مختلف پاسخ گفتند .آن ها همچنین
وعده دادند که به عنوان اولین تجربه همکاری شرکت
های دانش بنیان با اعضای تشکل های فعال در حوزه
صنعت فرش ،نســبت به طراحی و ارائه اولین تراشه
فرش که می تواند با اتصال به اینترنت تمام اطالعات
یک فرش را در هر نقطه جهان به پایگاه اصلی داده ها
انتقالدهد،اقدامکنند.

سرائیان:در صنعت فرش و زنجیره
ارزش آن بعضی چالشها وجود
دارد.همه کسب و کارها یک زنجیره
ارزش دارند و فناوری اطالعات در
تکتک مراحل آن می تواند
نقش ایفا کند

دنیایاقتصاد-نشستتخصصیمعرفیفرصتهای
بکــر در تجارت دیجیتال و ایجاد پــل ارتباطی بین
بنگاههای اقتصادی و استارت آپهای دانش بنیان با
حضور جمعی از صاحبنظــران این حوزه و صاحبان
بنگاه های اقتصادی و فعاالن کسب و کارهای دانش
بنیان ،در محل اتاق مشهد برگزار شد.
رســول ســرائیان ،دبیر کل نظام صنفی رایانهای کشور و
مدیرعامل پیشین شرکت مخابرات ایران ،با تاکید بر ضرورت
ترویج و آموزش تجارت الکترونیک در عرصه اقتصاد کشــور
عنوان کرد :این بســتر نوین گام به گام ،عرصه های مختلف
اقتصاد و تجارت را در خود هضم می کند و رویکردهای سنتی
درآمدزایی را از میان می برد .به همین استناد ضرورت دارد تا
مسائل مرتبط با حوزه تجارت الکترونیک در نگرش مدیران و
تصمیم سازان به درستی و به موقع شکل بگیرد ،چون ترویج
این دانش نیازمند تبیین یک فرآیند از باال به پایین اســت و
مدیران واحدهای خصوصی و رؤســای دستگاه های اجرایی
در این زمینه ،نقشی کلیدی دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشــهد ،وی ادامه داد :اندازه
اقتصاد دنیــا  75تا  80تریلیون دالر و اندازه اقتصاد ایران 0.6
درصد برآورد می شود البته که با توجه به جمعیت کشورمان،
اندازه اقتصاد ما باید  1/1درصد میبود و سوال اصلی این است
که خلق ثروت در کدام بخش بیشــتر است؟ در حوزه صنعت
و کشاورزی رشد اقتصادی با بزرگ شدن این بخشها شکل
میگیرد ولی تحوالت تکنولوژی موجب کاهش اشــتغال در
این عرصه ها خواهد شــد .در مقابل ،بخش خدمات در کنار
رشد اقتصادی ،اشتغال هم دارد و حاشیه سود آن باالتر از دو
بخش دیگر است.
سرائیان تصریح کرد :در حال حاضر در دنیا سهم کشاورزی
از اقتصاد از حدود  8بــه  3درصد تقلیل یافته و همچنان هم
این روند نزولی ادامــه دارد .بخش صنعت نیز از  33درصد به
 28درصد رسیده اســت اما سهم بخش خدمات از  59به 70
درصد رشد یافته و این مهم نشان میدهد که  70درصد حجم
اقتصاد دنیا به خدمات مربوط می شــود .در حال حاضر سهم
خدمات در اقتصاد ما  55درصد اســت و امروز اهمیت بخش
خدمات در حال آشکار شدن و کسب سهم بیشتر در اقتصاد
است.
zرشد اقتصاد دیجیتال  2/5برابر و بازگشت سرمایه آن
 6/5برابر اقتصاد سنتی است

این کارشناس در ادامه تصریح کرد :براساس گزارش مرکز
توسعه تجارت  75درصد تراکنشهای الکترونیکی کل کشور
در تهران انجام می گیرد ،در حالی که گوشــی هوشمند در
تمام کشور استفاده می شود و زیرساختهای ارتباطی حتی
در همه روســتاها و جاده های کشــور وجود دارد .خراسان
رضوی در حوزه  ITبهترین زیرســاختها را در اختیار دارد
اما باید ســهم خود را از اقتصاد دیجیتال مشخص کند .اندازه
اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد دنیا  15/5درصد اســت و در
ســال  2025به  25درصد خواهد رســید .رشــد اقتصادیِ
اقتصاد دیجیتال  2/5برابر و بازگشت ســرمایه آن  6/5برابر
اقتصاد سنتی اســت .فناوری اطالعات و ارتباطات بستری را
فراهم می آورد تا خدمت و کاال با قیمت پایینتر تولید شوند.
البته قرار است سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور نیز به
زودی مشخص شود.
ســرائیان گفت :میزان دیجیتالی شــدن صنایــع ما باید
مشخص شود .جهش اقتصادی اســتان خراسان رضوی در
گرو میزان دیجیتالی شــدن آن اســت .هر  10درصدی که
یک صنعت دیجیتال شــود ،حاشیه سود آن یک درصد رشد
خواهد کرد .مدیران صنایع ما با این مســئله آشنا نیستند و
زمینه آن هنوز ایجاد نشده است.
دبیــرکل نظــام صنفــی رایانهای کشــور یادآور شــد:
پیشقراوالن تحول دیجیتال کسانی بودهاند که اصال زمینه
فعالیت آنها  ITنبوده اســت .همگرایی بین صنعت فناوری
اطالعات و ارتباطات با سایر صنایع میتواند پیشران توسعه
اقتصادی استان باشد .اگر در خطه خراسان رضوی به دنبال
توســعه پایدار و خلق ثروت هســتیم ،باید این همگرایی رخ
دهد .امروز حدود  65تا  70میلیون گوشــی هوشــمند در
اختیار مردم اســت و هنر کســب و کارها آن است که از این
فرصت استفاده کنند.
سرائیان اظهار کرد :خراســان رضوی دارای ظرفیتهای
خوبی اســت که میتوان از آن در این زمینه اســتفاده کرد.
برخی از این شــرکتها تجارت بینالمللی دارند .در اســناد
مربوط به این اســتان از چالشهایی نظیر حاشیهنشــینی،
آب ،کاهش تشــکیل خانواده ،آلودگی هوا ،عدم بهرهبرداری
از ظرفیت گردشــگری و ...نام برده شده اما در این اسناد یک
کلمه از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات در راه حلها یاد نشده
است.
وی افزود :یکی از راههای میانبر در صنایع برای تاثیرگذاری
بیشتر ،اتصال شرکتهای نوپا به شرکتهای ورکشاپ است.
میتوان به استارتآپها ماموریت داد و شرکتها نیز مسائل
خود را به آنها ارائه دهند تا برای آن راه حل تدوین شود .البته
مهمترین مسئله ،آموزش مدیران صنایع برای آشنایی با این
مســائل و ضرورت هاســت .فناوری اطالعات و ارتباطات در
توسعه پایدار استان نقشی اساسی دارد.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده
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اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری
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دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها گزارش میدهد

ضرورت تغییر نگاه به گوهرسنگها

zگوهرسنگ؟

گوهرسنگ یا جواهر دستهای از کانیهاست که
با برخی ویژگیها از ســایر کانیها ،مواد معدنی و
سنگها متمایز میشــود .مشخصات اصلی یک
گوهرسنگ زیبایی ،درخشش و جالی آن است.
گوهرسنگها ظرفیتی است که از دیرباز در ایران
وجود داشته و اســتفاده از آن نیز در خوی انسانی
نهفته اســت .به طور کلی برای گوهرســنگها
اســتفادههایی نظیر بهرههای درمانی ،تزئینی،
آیینی و مذهبی تعریف شــده اســت .ایران یکی
از نقاطی اســت کــه از دیربــاز تاکنــون در آن
گوهرســنگها چه در معادن و چــه در فرهنگ
استفاده مردم آن وجود داشــته و به گفته برخی
کارشناســان ایران نخستین کشــوری است که
این صنعت در آن پایهگذاری شــده است .در دوره
معاصر با وجود کمرنگ شــدن این پیشــه ،هنر
مربوط به گوهرسنگها فراموش نشده و خراسان،
به ویژه شهر مشــهد ،هنوز هم پایگاه مهمی برای
فعاالن حوزه گوهرسنگها بهشــمار میآید .در
کنار این ،مشهد و خراسان از نظر معادن مربوط به
گوهرسنگها نیز از غنای خاصی برخوردار است.
در حال حاضر باکیفیتترین فیروزه جهان در این
منطقه استخراج و بیش از  15نوع از گوهرسنگها
در معادن خراســان رضوی یافت میشــود .این
گوهرسنگها عبارت است از گارنت ،انواع عقیق،
فیــروزه ،انواع کواتــز ،انواع ژاســپر ،آکوامارین و
آثاریاقوت.
zخراسان؛ خاستگاه گوهرسنگها

مدیــرکل پیشــین میــراث
فرهنگی خراســان رضوی با
اشاره به استفادههای اقتصادی
از گوهرســنگها در تاریــخ
زندگــی بشــر می گویــد در
گذشتههای دور مساله تجارت سنگ به خصوص
الجورد و عقیق رواج زیادی داشــته ،به طوری که
شــخصی به نام «جرجی هرمن» باستانشناس
دریافته در هزاره چهارم و پنجم پیش از میالد جاده
ابریشم و خراسان بستر تجارت این سنگها بوده
که از بدخشان افغانستان استخراج میشده و در

سلطانی :از آذرماه  95قرار شد
یک هنرستان تخصصی در این زمینه
راهاندازی شود که اولین هنرستان
هنرهای اسالمی باشد و امسال قرار
است این هنرستان در آبان ماه
افتتاحشود

خبر
اطالعیهدادگستریخراسانرضویدرموردشرکتپدیده

مدرسه تخصصی در چنین زمینهای دارد».
ســلطانی به مصوبه ای برای راهانــدازی مرکز
ملی گوهرسنگها اشاره میکند و میگوید قرار
است فضایی باشد که نیازهای مرتبط با یک تاجر،
گردشــگر و مهارتآموز در یک بســته به او ارائه
شــود .در واقع در این مرکز همه کارهایی که یک
نفر عالقهمند به گوهرسنگها دنبال میکند ،ارائه
خواهد شد .او به همکاری با بخش خصوصی برای
آموزش طراحی گوهرسنگ ها اشاره میکند و از
ایجاد اشتغال حدود  60نفری درگام اول خبر می
دهد و صادرات زیورآالت طراحی شــده را هدف
کارشانمعرفیمیکند.

zنگاه به گوهرسنگ ها «صنفی» و نه «صنعتی»
بوده است

دنیایاقتصاد -سال 95بودکهمشهدبههمراهشهرهایاصفهان،تبریزوهمداندرلیست 19شهرصنایعدستیجهان
سعید کریمپور
خبرنگار
قرارگرفتکهازآنبینمشهدبهعنوانشهرجهانیگوهرسنگهاتاسال2020شناختهشد.اصفهانبهعنوانشهرصنایع
دستی،تبریزشهرجهانیفرشواللجینهمدانشهرجهانیسفال.خراسانرضوییکیازمتنوعتریناستانهایگوهرسنگهاستو
 ٨۵درصدواحدهایتراشگوهرسنگهادرمشهدواقعشدهاند.ساالنه ٩تنعقیقو ۶تننگینفیروزهدرمشهدتولیدمیشود ٣.واحد
طراحیجواهراتدرمشهدتأسیسشدهوبههمتهنرمندانومسئوالنخراسانرضوینخستینبرندهایجواهرسازیبهاسمایناستان
بهثبترسیدهاست.بیشاز 1500کارگاهفردیجمعیوگروهیدرحوزهسنگدراینشهروجودداردوپسازآنهمدانباحدود 200کارگاه
درردهدومقراردارد.امامشهدتااالنچقدردراینحوزهموفقعملکردهتاایننامبعدازسال 2020همباردیگربرایاینشهرتثبیتشود؟
حسین زارع صفت ،مدیرکل اسبق میراث فرهنگی خراسان رضوی از برنامه این سازمان برای شناسنامه دار شدن سنگها گفته بود تا از
عرضه سنگهای تقلبی جلوگیری شود .ساخت پایانه صادراتی و منطقه ویژه اقتصادی در مجاورت یکی از معابر گمرکی  ،ایجاد شهرک
فناوریسنگهایقیمتیدرمشهدوهمچنینافزایشسهمصادراتیدرکشورطبقسندچشماندازسهتاپنجسالهازدیگربرنامههاییبود
کهمدیرکلوقتخبرازتصویبشاندرشورایسیاستگذاریسنگهایقیمتیدادهبود.
شــهر ســوخته سیســتان فــراوری و نهایتا به
بینالنهریــن و ســایر نقــاط جهــان صــادر
میشده است.
رجبعلی لباف خانیکی به اهمیت این سنگهای
قیمتی در دوره اسالمی اشاره می کند و از خواجه
نصیرطوسییادمیکندکهبزرگترینمعدنشناس
ایرانی در عصر خود بود و کتاب تنسوخنامه ایلخانی
را در این خصوص نگاشت و گوهرسنگها را معرفی
کرده است .او به خام فروشی فیروزه انتقاد میکند
اما در عین حال معتقد است نباید به گوهرسنگ ها
تنهانگاهاقتصادیداشتچراکهاینصنعتپیشینه
فرهنگی دارد .بر اســاس بررسیهای لباف خانیکی
شــواهد تاریخی زیادی وجود دارد که خراســان
بزرگ جایگاه اولیه و مبدا صدور گوهرسنگها بوده
و این سنگ ها از حدود  7000سال پیش به عنوان
یک نماد فرهنگی در اختیار ایرانی ها بوده است.
همه این پیشــنیه و ظرفیتها موجب شد که

پیاممثبتبرایحلمعضلارتفاعاتجنوبی

دادستانی درکنار شهرداری

دنیای اقتصاد -عملیات اجرایی توسعه درختکاری و شبکه آبیاری در عرصه های کمربند سبز جنوبی
و مراسم افتتاح و بهره برداری از دو مجتمع ساماندهی مشاغل شهری با حضور رئیس سازمان محیط
زیست کشور انجام شد.

در سال  1395و با تایید شــورای جهانی صنایع
دستی ،مشهد به عنوان شهر جهانی صنایع دستی
گوهرسنگها انتخاب شود و قرار است این عنوان
را تا ســال  2020حفظ کند .با این حال به عقیده
برخی کارشناســان نگاه به هنر گوهرســنگها
در کشــور ما نگاهی صنعتی نیست و ازاین جهت
ابعــاد اقتصادی این هنر مورد توجــه زیادی قرار
نگرفته است.

جهانی گوهرسنگها شود همیشه این ظرفیت در
مشهد بوده و گوهرسنگها جزو سوغات آن بوده
اســت اما هیچ موزه و مرکز منســجمی که این
ظرفیــت را متمرکز و گردشــگران را حفظ کند،
وجودنداشت.
«در حال حاضر و پس از 3سال 3،موزه در مشهد
راهاندازی شده و با توجه به آمار 1.5 ،تا  2ساعت از
وقت گردشگران را میگیرد 2.مورد از این موزهها با
همراهیبخشخصوصیایجادشدهویکموردآن
نیز با کمک سازمان زمینشناسی در پارک موزه
علوم زمین راهاندازی شده است .همچنین تالش
کردهایم در حــوزه زیرساختســازی و آموزش
کار کنیم .از آذرماه  95قرار شــد یک هنرســتان
تخصصی در این زمینه راهاندازی شــود که اولین
هنرستان هنرهای اسالمی باشــد و امسال قرار
است این هنرستان در آبان ماه افتتاح شود .از این
رو مشهد نخستین شــهر جهان است که موزه و

عیسی کالنتری ،رییس سازمان محیط زیست در
این مراسم با تاکید بر اینکه مدیریت شهری مشهد با
اقدامات خود حقوق شهروندی را رعایت کرده گفت:
با وجود حضور میلیونی زائران امام هشتم(ع) ،حفظ
محیط زیست و نظافت و تمیزی مشهد زبانزد است و
مردم باید بدانند محیط زیست متعلق به همگان است
که باید برای دیگر نسلها نیز حفظ شود.
او رســیدگی بــه موضوع آلودگی هــوا را حلقه
گمشده امروز دانست و افزود :خواص جامعه حقوق
عامه را از بین برده اند این درحالیســت که تنفس
سالم ،هوای سالم ،آب سالم و غیره بخشی از حقوق
شهروندی است.
محمدرضا کالئی ،شهردار مشهد نیز در ادامه گفت:
 19هزار هکتار ارتفاعات جنوب مشــهد به مرور به
فضای سبز تبدیل خواهد شد و توسعه کمربند سبز
جنوبی مشــهد را چه با حضور سایر ارگان ها و چه
بدون حضور آنها انجام خواهیم داد.
کالئــی با بیان اینکه  900هکتار از این اراضی را
برای امســال هدف گذاری کردهایم ،اظهارکرد :در
این رابطه هیچ محدودیت بودجهای نداریم و به هر
میزان که اراضــی در ارتفاعات جنوبی رفع تصرف
و در اختیار شــهرداری مشــهد قرار گیرد اقدام به
درختکاری خواهیم کرد .وی اضافه کرد :در این میان

تنها مشکل محدودیت آب است که این مشکل نیز
با اتصال به شبکه جداسازی آب شرب از آب خام و
تصفیه پسآب برطرف خواهد شد .شهردار مشهد در
ادامه تصریح کرد :با توجه به اینکه تصفیهخانههای
فاضالب و شبکه جداســازی آب شرب از آب خام
منبــع پایداری برای آبیاری فضای ســبز کمربند
جنوبی است ،درختکاری در این منطقه به سرعت
پیگیری و اجرا خواهد شد و همانطورکه وعده داده
شده است در  6ماه دوم سال  ۹۸یک تحول جدی
در این زمینه صورت میگیرد .وی افزود :اگر همراهی
دادستانی نبود شاید بخش زیادی از اراضی را از دست
میدادیم ،این کار بزرگترین هدیه به مردم مشهد و
آینده شهر خواهد بود.
zبه پروژه های زیست محیطی مشهد نگاه
اقتصادینداریم
وی با بیان اینکه نگاه اقتصادی به پروژههای زیست
محیطی مشهد نداریم ،گفت :در پروژه های محیط
زیستی برای ما عدد و رقم مطرح نیست .اگر میلیاردها
تومان بدهند تا فضایی را از شهر مشهد برای آینده
بگیریم ،قطعاً مقاومت میکنیم و یا بر عکس اگر الزم
باشد میلیاردها تومان بدهیم تا زیست پذیری شهر
مشهد ،فضای سبز ،طبیعت و هوای شهر را حفظ
کنیم ،قطعاً همراهی می کنیم ،چرا که مسئله محیط

zاقداماتانجامشدهدرشهرجهانیگوهرسنگها

ملیحه ســلطانی دبیر شــهر
جهانی گوهرســنگها درباره
اقدامــات انجام شــده پس از
کسب این عنوان جهانی برای
مشهد می گوید :تاکنون در این
زمینه گامهای بزرگــی در حوزههای اجتماعی و
فرهنگیبرداشتهشدهولیدرحوزهاقتصادیهنوز
اتفاقی رخ نداده است .پیش از آن که مشهد شهر

رئیس انجمن طال ،جواهر ،نقره
و ســنگهای قیمتی خراسان
رضوی هم با تاکیــد بر اینکه
شهر جهانی گوهرسنگها تنها
یک نام نیســت میگوید این
عنوان بایــد مفهوم و معنایی را بــه منصه ظهور
برساند .یک شــهر جهانی از چند جهت اهمیت
دارد .از یک سو ما را به دنیا معرفی میکند و از دیگر
ســو برخی مراودات جدید را به وجود میآورد .به
نظر شــهرام مرصعی ایران قابلیــت باالیی برای
جذب نیرو و ایجاد شغل در این حوزه دارد اما کشور
ما هنوز از زیرساختهای الزم برخوردار نیست.
مرصعی پیشــنهاد می دهد که تعــداد زیادی
المان به تناسب این موضوع در سطح شهر از سوی
شهرداری راهاندازی شود .او که که رساله دکتری
اش را به موضوع گوهرســنگ ها اختصاص داده
معتقد است باید روی حوزههای عملیاتیتر در این
زمینه کار کنیم و بتوانیم کارگاههای تولیدی خود
را افزایش داده و واحدهای متعددی برای تجارت
سنگهایقیمتیایجادکنیم.
مرصعــی از قوانین بســیار ســختگیرانهای
در مــورد واردات مــواد خــام گالیه مــیکند و
می گوید ایــن محدودیتهــا بزرگترین ضربه
را به ایــن صنعت زده اســت و علتــش هم این
اســت که به ایــن کار بــه عنوان یــک صنعت
نگاه نشــده بلکه نگــرش صنفی بــه آن وجود
داشتهاست.

لبافخانیکی :به عقیده برخی
کارشناساننگاهبههنرگوهرسنگها
در کشور ما نگاهی صنعتی نیست و
ازاین جهت ابعاد اقتصادی این هنر
مورد توجه زیادی قرار نگرفته است
زیســت موضوعی نیست که با مسائل و توجیهات
اقتصادی آن را بررسی کرد.
فرزاد بهشــتی ،دادیار حوزه معاونت اجتماعی و
پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای خراسان رضوی
نیز تاکید کرد :با توجه به اینکه قرار بود برخی از این
اقدامات توسط سایر دستگاهها انجام شود ،متاسفانه
این اتفاق آن چنان که باید نیفتاده است و شهرداری
و شورای شهر مشهد را در حفظ حقوق بیتالمال و
حفظ اراضی ارتفاعات جنوب و ایجاد کمربند سبز
در این منطقه تنها میبینیم.
وی بــا بیان اینکــه دادســتانی در رفع تصرف
اراضی ارتفاعات جنوبی و ایجاد کمربند ســبز در
کنار شهرداری مشهد است ،ادامه داد :انتظار داریم
دستگاههای دولتی نسبت به وظایف خود از جمله
واگذاری اراضی که در این حوزه اســت اقدام کنند،
عالوه بر این راه و شهرسازی نیز در این زمینه انجام
وظیفه کند ،چون شهرداری به تنهایی نمیتواند به
این کار بپــردازد .دادیار حوزه معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان
رضوی تاکید کرد :دادستانی در هر شکلی از جمله
بحث تصرف زمینها که شاید برخی از دستگاهها را
هم شامل شود ،بر اساس طرح کمربند سبز با قدرت
و قوت اقدام خواهد کرد.

رئیسسازمانملیاستانداردرمشهد:

کشور باید از مرحله استانداردسازی عبور کند
دنیای اقتصاد -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت:
هنوز به دنبال استاندارد کردن محصوالت و فرآیندها
هستیم در حالی که اینک باید از مرحله استانداردسازی
گذشته و به دنبال ارتقای کیفیت باشیم.

نیره پیروزبخت در نشست شورای استاندارد خراسان رضوی در
مشهد افزود :براساس آمارهای رسمی گردش مالی محصوالت حالل
در دنیا ساالنه حدود  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد دالر است اما سهم ایران از
این رقم بسیار ناچیز است .وی اظهار کرد :در اساسنامه موسسه جهانی
حالل ،مسئولیت اعطای نشان حالل به محصوالت تولیدی برعهده
سازمان استاندارد هر کشور گذاشته شده و بر این اساس در ایران
اعطای این نشان صرفا توسط سازمان ملی استاندارد انجام میشود.
رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران با اشــاره به استاندارد سازی

آسانســورها گفت :برای ساختمان های تجاری و دولتی به جهت
اهمیتی که وجود دارد ،باید استاندارد های الزم در آنها رعایت شود.
پیــروز بخت ادامــه داد :اگر برخی می گویند کشــورهای دیگر
استانداردهای ما را قبول ندارند به این دلیل است که هر کشور بر اساس
مقتضیات خودش شاخص های استاندارد سازی را مشخص می کند.
وی در باره موازی کاری های موجود در حوزه استاندارد بین سازمان
ملی اســتاندارد و دســتگاه های مختلف از جمله وزارت بهداشت
نیز افزود :هر چند بســیاری از اختالف نظرها در حوزه استاندارد

سامانه ارتباطی3000224800:

ســازی رفع شده اســت اما در عین حال باز هم برای رفع موازی
کاری ها آمادگی داریم با دیگر دســتگاه ها تعامل داشــته باشیم.
پیروزبخــت اظهار کرد :برخی ســازمان هــا و صاحبان صنایع با
فرآیندهای قدیمی سازمان استاندارد عجین شده اند در حالی که
رویکرد جدید این ســازمان هم باید مورد توجه قرار گیرد .وی با
اشاره به طرح مثلث توسعه فرهنگی و اقتصادی استاندار خراسان
رضوی گفت :در این مدل توسعه ظرفیت بخش خصوصی به خوبی به
کار گرفته شده و پروژه های اقتصادی بر این اساس تعریف شده است.

حدود ۲۰۰میلیارد تومان به شرکت پدیده
مستردشدهاست

دنیای اقتصاد -دادگستری کل استان خراسان رضوی با هدف
تنویر افکار عمومی و اطالع رسانی از روند اقداماتش در روند
اجرایحکمپروندهشرکتپدیدهاطالعیهایصادرکرد.
دربخشیازایناطالعیهآمده:موضوعسهامجبرانیبرایاختصاصبه
سهامداران بحثی است که به موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام
شود و اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و
مقدارآنمحلبحثاستکهبهزودیتعیینتکلیفخواهدشد.
در سایر قسمتهای رأی دادگاه که به موجب آن برخی از دالالن به ۲
سال حبس و رد مال محکوم شده بودند ،نیز پس از شروع فرآیند اجرای
حکم تاکنون همه دالالن بجز یک نفر تسویه حســاب کرده اند و از این
رهگذر حدود ۲۰۰میلیارد تومان به شرکت پدیده مسترد شده است که
در قالب سهام ،واحد تجاری و سایر اموالی است که پس از کارشناسی به
پدیده منتقل شــده است .این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شرکت
صورتپذیرفتهدرکلبهنفعسهامدارانیاستکهدراینمجموعهشریک
هستند.درخصوصقسمتمفتوحپرونده(رسیدگیبهاتهامسایردالالن
و مســئولین دخیل در موضوع) نیز اقدامات الزم صورت گرفته اســت.
دستورات الزم برای مستند سازی اقدامات مسئولین دخیل در موضوع
به ضابطین امر صادر شده اســت و تحقیقات اولیه شروع شده است .در
خصوص سایر دالالن و سودی که عاید آنها شده نیز نتیجه کارشناسی
به حدود ۲۵نفر ابالغ شــده که اظهارات آنها در دســت بررسی است و
ظرفهفته آتی،افرادجهت تفهیماتهامبهدادسرا فراخواندهخواهند شد
و چنانچه اقدام مؤثری در راستای رد مال صورت ندهند همان مسیری
کهسایرمتهماندرپروندهپدیدهطیکردنددرانتظارآنهاخواهدبود.

کاهش 30درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی

ایرنا -طی نیمه نخست امسال یک میلیون و
 ۷۸۴هزار تن کاال به ارزش  ۷۷۶میلیون دالر
از گمرکات و بازارچههای مرزی خراســان
رضویبهخارجازکشورصادرشد.
امید جهانخواه ،ناظر گمرک خراســان رضوی،
گفت:صادراتاینمیزانکاالنسبتبهمدتمشابهسالقبلازنظروزن
 ۳۰درصد افزایش اما از نظر ارزش ۳۰درصد کاهش داشت.
وی افزود :صادرات کاال از خراســان رضوی در  ۶ماه نخســت سال
گذشته یک میلیون و ۳۶۹هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۱میلیون
دالربود.ازکلصادراتکاالهایغیرنفتیاستاندرنیمهنخستامسال
 ۹میلیــون و ۱۴۷هزار دالر از طریق تجــارت چمدانی و ۱۷میلیون و
 ۷۷۱هــزار دالر از طریــق بازارچههای مرزی باجگیــران و دوغارون
انجام گرفت .جهانخواه تصریح کرد :عمده کاالهای صادراتی خراسان
رضویطیاینمدتزعفران،مقاطعفوالدی،مصالحساختمانی،میوهو
مصنوعاتپالستیکیبودهاست.

استعفایاعضایشورایبخشمرکزیمشهد
قانونینیست

ایرنا-رئیسشورایاسالمیشهرستانمشهد
گفت :استعفای دستهجمعی اعضای شورای
اسالمی بخش مرکزی این شهرستان قانونی
نیست؛ لذا تقاضای تشــکیل شورای حل
اختالفبرایبررسیاینموضوعراداریم.
شــهناز رمارم افــزود :از اعضای این شــورا خواســتهایم در عرصه
خدمترســانی ادامه فعالیت دهند ،هنوز قانون آنها را عضو میداند و
محکومیت قانونی نیز برای آنان صادر نشده است .اگر حکم محکومیت
برای اعضا صادر شــود ،سلب عضویت میشــوند و اعضای علیالبدل
جایگزین خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه
قضائیهنیزدربارهآنانتصمیمنگرفتهاست.
وی گفت :فرماندار نمیتواند اســتعفای آنان را بپذیــرد زیرا قانون
میگویداستعفابایدبهصورتیکبهیکدرشورامطرحوپذیرفتهشود
وسپسبهفرمانداریابالغگردد.

یکدهموسعتشهرمشهدبافتتاریخیاست

ایسنا-معاونمیراثفرهنگیادارهکلمیراث
فرهنگی خراسان رضوی گفت :درخواست
ثبت اضطراری بقایای بنای مسجد معجردار
انجامشدهاست.
مرجان اکبری اظهار کرد :شاید این مکان اساسا
قابلبازدیدنباشد؛بهاینخاطرکهمخزنهایآبانبارهاکامالزیرزمین
قرار دارند و همچنین در مورد این مکان پلکان مربوط به مخزن آبانبار
پاشیدهشدهاست.
وی ادامه داد :بافت تاریخی مشهد حدود 2667هکتار بوده و میتوان
گفت یک دهم وسعت شهر مشــهد بافت تاریخی ابالغ شده است .در
برنامه پنجم حدود  22میلیــارد تومان اعتبار را درخواســت کردیم
که در نهایت به رقمی نزدیک به  2میلیارد تومان برای حدود  5ســال
بسنده کردند .این درحالی است که رقم درخواستی ما یک حداقل و نه
حداکثراست.

افزایش22/4درصدیورودمسافربهمشهد

دنیای اقتصاد -ورود مسافر به مشهد در نیمه
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال
 22/4درصدافزایشداشت.
معاونمدیریتوهماهنگیامورزائراناستانداری
خراســان رضوی گفت :در نیمه نخست امسال۲۴
میلیونو ۶۵۵هزارو ۵۶۹نفرواردمشهدشدهاند.
محمدصادق براتی افزود :از این تعداد  ۱۱میلیون و  ۶۹۷هزار و ۲۰۰
نفر در تابستان امسال به کالنشهر زیارتی مشــهد وارد شده اند که در
مقایسهباسالقبلبهصورتمیانگین ۴۳درصدافزایشدارد.

