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یادداشت

دولت دوازدهم، بخش خصوصی، انتظارات و مطالبات

دولت دوازدهم به زودی با پشتوانه حمایت قاطع مردمی آغاز به کار می کند و بدیهی است که اشخاص، 
نهادهای مردمی و به ویژه تش��کل های اقتصادی براساس عملکرد چهارساله گذشته و ضرورت های چهار 

سال آینده، انتظارات و مطالبات خود را از دولت محترم بیان می کنند.
در این ش��رایط، خطیرترین وظیفه رئیس جمهوری انتخاب کابینه ای شایس��ته برای ادامه برنامه های 
کارآمد گذش��ته است و بدیهی است قدرت دولت برای گشودن بیشتر راه توسعه بیش از هر عامل بستگی 
به یگانگی فکری در تصمیم س��ازی تیم کابینه دارد. این اجماع باید حول سیاس��ت های بنیادی، کاهش 
تصدی گ��ری دولت و بهره گی��ری از توان بخش خصوصی ش��کل گیرد. اتاق ایران به عنوان مش��اور قوای 
س��ه گانه، برای بهبود فرآیند انتخاب اولویت های بخش خصوصی در زمینه تدوین برنامه جامع اقتصادی، 
بهبود محیط کس��ب وکار، کاهش نرخ سود بانکی، گسترده کردن پایه های مالیاتی و رعایت عدالت و نظم 
دهی مالیاتی، خروج دولت از تصدی گری، باال بردن س��هم بخش خصوصی از اقتصاد و مبارزه با قاچاق را 

به طورجدی مطرح کرده است.
موضوع دیگر، کمک به بهبود مناس��بات خارجی و فراهم کردن بس��تر سیاسی فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی در کشور اس��ت که می تواند به نوبه خود محرک تولید و اشتغال گس��ترده تر باشد. انعقاد قرارداد 
اخیر مهم همکاری در حوزه نفت و گاز با یکی از ش��رکت های توانمند اروپایی علی رغم فش��ار و ممانعت 
خارجی از یکس��و و برخی دیگر در داخل که با حمایت کامل نظام، عملیاتی می ش��ود، این پیام را منتشر 
نمود: زمان آن رس��یده که سیاس��ت در خدمت اقتصاد باش��د؛ بنابراین می توان ادعا داشت در ارتباط با 
بهره گی��ری از فرصت ه��ای پیش آمده برجام می توان عملکرد بهتری داش��ت، هرچند به دلیل س��اختار 
اقتصادی بیمار و ناکارآمدی بخش های مختلف و تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه مس��ائل اقتصادی و 

فضای نامناسب کسب وکار و بدعهدی های آمریکا، بهره گیری از این فرصت ها بسیار دشوار شده است.
موضوع صادرات و جذب س��رمایه گذاری و تعامل با اقتصاد جهانی که باید بر ارتقای توان تولید داخلی 
تکیه داشته باشد، موضوع بعدی است. با توجه به کاهش توان خرید جامعه که همچنان کمتر از 10 سال 
پیش برآورد می ش��ود، باید ضمن توجه به ظرفیت های داخلی، ص��ادرات را در اولویت قرارداده و با اعمال 

مشوق های الزم، صادرات را نوک پیکان حرکت و تولید و برنامه ریزی های بلندمدت خود قرار دهیم.
در حال حاضر س��هم ای��ران از تجارت جهانی ب��ا اتکا به آماره��ای موجود در س��ال 2015 در حدود 
0.35 درصد بوده که بدون احتس��اب نفت شرایط به مراتب بدتر ش��ده و به رقم 0.24 درصد می رسد. آیا 

ظرفیت های ایران با چنین جایگاهی از اقتصاد همخوانی دارد؟
موضوع دیگر اهمیت جذب سرمایه، دانش و مشارکت ایرانیان خارج در بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
است. درگذشت اسفناک دانشمند جوان ایرانی، پروفسور مریم میرزاخانی که آوازه جهانی داشت موجی 
از ابراز همدردی و تأس��ف گس��ترده مردم را رقم زد و بار دیگر ضرورت قدردانی و استفاده از سرمایه های 
معن��وی و فکری ایرانیان خارج از کش��ور را در صدر توجهات قرارداد. مطالب��ه ای که دولت دوازدهم را به 
فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای تدوین برنامه ای دقیق و غیر تبلیغاتی با ایجاد پل ارتباطی با ایرانیان 

خارج از کشور فرامی خواند.
بدیهی اس��ت بخش خصوصی در مقام ایف��ای مطالبات پیش گفته، خود را از دولت جدا ندانس��ته و بر 
رس��التی که بر دوش دارد آگاه بوده و انتظار دارد سایر قوا نیز با پشتیبانی بیشتر از دولت منتخب موجب 

سازندگی، رونق و رفاه بیشتر مردم شریف ایران و دستیابی به اهداف بلند توسعه گردند.

غالمحسین شافعی؛ رییس اتاق ایران
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دی��ر زمانی تا آغاز ب��ه کار دولت دوازده��م باقی نمانده و ای��ن دور فرصت 
جدیدی اس��ت برای دکتر روحانی تا برای تکمیل برنامه های محقق نش��ده 
دولت یازدهم وتحقق  وعده های انتخاباتی این دور که به تایید اکثریت قاطع 

مردم  در اردیبهشت ماه  جاری رسیده، اقدام عاجل نماید. 
چال��ش ه��ا و نقاط قاب��ل نقد گذش��ته و البته انتظ��ارات از آین��ده جدا از 
موفقیت های غی��ر قابل انکار دولت یازدهم موضوعی اس��ت ب��رای گفتگو با 
تعدادی ازهیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی استان 
خراس��ان رضوی که همگی از فعالی��ن اقتصادی و کارآفرینان با س��ابقه می 
باشند. این گروه از نمایندگان ضمن آنکه به کارنامه دولت یازدهم نمره قبولی 
می دهند، گالیه هایی را نیز از ش��رایط اقتصادی کش��ور دارند، گالیه هایی که 
امیدوارند در دولت دوازدهم محلی از بیان مجدد نداش��ته باش��ند. با هم این 
گزارش را که به صورت فردی تهیه ش��ده و شرکت کنندگان به دو پرسش ما 

پاسخ داده اند، مرور می کنیم:

  مهمتری�ن نقاط قابل نقد اقتصادی دولت یازدهم در حوزه کاری ش�ما چه 
بوده است؟

حسین محمودی خراسانی
عدم توجه کافی به یکسان سازی نرخ ارز 

دولت یازدهم متاسفانه طی چهار سال گذشته نسبت به یکسان سازی نرخ 
ارز توجه الزم را مبذول نداشت و عمال وضعیت نظام ارزی کشور مانند گذشته 
باقی مانده است. انتظار می رفت که دولت یازدهم  با نگرشی اقتصادی و بدون 
محافظ��ه کاری در مورد این پدیده بزرگ اقتصاد ای��ران تصمیم گیری الزم و 

مناسب را انجام می داد.
نرخ س��ود بانک��ی نیزاز دیگ��ر معضالت اقتص��ادی در دول��ت یازدهم بود 
ک��ه همچنان الینح��ل باقی ماند. نرخ س��ود بانک��ی کنونی هزین��ه مالی به 
تولیدکنن��دگان وارد می کند  و زمانی که نرخ س��ود بانک��ی 18 درصد تعیین 
می شود عمال حدود 22 درصد بهره بانکی از تولیدکنندگان دریافت می شود، 
بنابراین هزینه تمام ش��ده محصوالت تولیدی افزایش می یابد و امکان رقابت 
در بازارهای بین المللی را نخواهد داش��ت. در کش��ورهای مختلف نرخ تورم با 
یک افزایش معقول چند درصدی نرخ تسهیالت بانکی را تعیین می کند. این 

معضل اقتصادی نیز در دولت یازدهم همچنان الینحل باقی ماند.

محمد حسین روشنک
دلواپسان آمریکا و ایران مانع تحقق کامل برجام

دولت یازدهم که با شعار ایجاد تفاهم با دنیا به منظور شکستن تحریم ها از 
یک طرف و کاهش نرخ تورم داخلی از طرف دیگر پیروز انتخابات ش��د در هر  
دو مورد به توفیق رس��ید ، لیکن تحقق موارد یاد شده که  شاخص شعار آقای 
روحان��ی در انتخابات دوره یازدهم بود خود در مواردی باعث اش��کاالت دیگر 
شده که دولت موفق به مهار آن نشد ، به عنوان مثال کاهش شدید تورم باعث 
ایجاد رکود و  بیکاری و کم رونق ش��دن کس��ب و کار گردید و انتظار می رفت 
امضای توافق هس��ته ای که ب��ا نرمش قهرمانان��ه ایران س��ربلند و با هدایت 
مقام معظ��م رهبری محقق ش��د و همچون پذیرش قطعنامه 598 از س��وی 
ام��ام خمینی)ره( اقدامی بس��یار مهم و بزرگ بود، دس��ت دولت را در اجرای 
برنامه ه��ای اقتصادی باز گذارد اما علی رغم نظ��ر موافق مقام معظم رهبری، 
مخالفت های ش��دید دلواپس��ان ایران و آمریکا به ویژه پس از روی کار آمدن 

نقد برنامه های اقتصادی دولت یازدهم
و انتظارات از دولت دوازدهم

در گفت وگو با اعضای هیات منایندگان اتاق مشهد مطرح شد:

حسین کوه زاد
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دولت ترامپ از برجام، در حص��ول نتیجه و رفع قابل توجه تحریم ها با چالش 
ج��دی مواجه گردید. این موض��وع به ویژه با اقدام��ات نابخردانه ای همچون 

حمله به سفارت عربستان، توافق برجام را از تحقق نتیجه کامل بازداشت.
 در حوزه تولید و تجارت، عدم موفقیت در هماهنگی سیاس��ت هاوراهبردها 
که تصور می ش��د با   ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت معدن،حل ش��ود 
ب��ا تداوم مش��کالت،  دولت یازدهم را با عدم توفی��ق جدی در این حوزه مواجه 
کرد. در مجموع افزایش ش��دید قیمت تمام ش��ده تولید کاال و خدمات ، انبارش 
کاالهای تولیدی ، عدم ایجاد اشتغال پیش بینی شده در حوزه تولید و تجارت، 
افزایش قاچاق کاال، افزایش واردات کاالهای ساخته شده ، افزایش بدون حاصل 
تعرفه ها، افزایش بدهکاری های معوقه بانکی ، عدم کاهش نرخ بهره ، افزایش 
ع��وارض و مالی��ات ارزش افزوده و دریافت آن از تولید و بازرگانی، کاهش حجم 
صادرات تولیدات صنعتی ، عدم پرداخت مشوق های صادراتی و در نهایت عدم 

سرمایه گذاری در تولید و تجارت را می توان معلول موارد یاد شده دانست.

محمد رضا توکلی زاده
عدم صراحت کافی در کنترل بازار پول

به اعتقاد بسیاری از کارشناس��ان اقتصادی، دولت یازدهم در انجام برخی 
ماموریت های خود توفیق داش��ته و در برخی دیگر ناموفق عمل کرده اس��ت. 
نقاط ضعف اصلی کابینه حس��ن روحانی عدم صراح��ت کافی در کنترل بازار 
پول و ع��دم قاطعیت در کاهش ن��رخ بهره و کنترل بانک ه��ای متخلف بوده 

است.

علی اصغر پورفتح اله
تعارض در دیدگاه ها و برنامه های تیم اقتصادی دولت

تعارض در دیدگاه ها و برنامه دو ش��اه کلید آس��یب شناسی تیم اقتصادی 
کابینه یازدهم اس��ت. این تعارض در راهبردها ی تیم اقتصادی دولت بارها در 
جلس��ات بخش خصوصی و مس��ئوالن دولتی مورد تایید قرار گرفته است؛ به 
عنوان نمونه علی رغم طی ش��دن مس��یر علمی دولت در حرکت رکود تورمی 
بر رکود متاس��فانه اس��تراتژی های متفاوت و بعضاً متناقض مانع از تداوم این 
مسیر از رکود به رونق گردید و یا علی رغم اعتقاد بخشی از اعضاء به عدم توجه 
به رویکرد های پوپولیس��تی متاس��فانه ش��اهد تداوم برخی مسیر های غلط 
همچون ترس از حذف یارانه نقدی دهک های برخوردار بودیم و اما شکس��ت 
دوم عدم وجود برنامه خاص عملیاتی برای تغییر مس��یر از رکود به تورم بوده 
اس��ت. اگر بخواهیم با یک مثال غیر اقتصادی موضوع را تبیین کنیم می شود 
از وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی مثال زد که با شناسایی معضالت 
حوزه س��المت اقدام به تدوین، تصویب و اجرای طرح تحول سالمت نمود که 
علی رغم برخی اش��کاالت گام های بی بدیلی در توسعه حوزه سالمت جامعه 
برداش��ت و یا اگر بخواهیم نقطه ی مقابل این مسیر را مثال بزنیم می شود بر 
عملکرد دولت در حوزه مسکن اشاره نمود که دولت در دو حوزه جهت خروج 

این بخش از رکود اقدام نمود .
اوال معضل مسکن مهر که مستلزم هزینه های سنگینی بر دوش دولت بود 

را تا حدودی به س��ر انجام رساند و ثانیاً س��عی در افزایش قدر السهم وام های 
مس��کن در هزینه خرید یک واحد مس��کونی نمود اما به دلیل رکود حاکم بر 
کل فضاء کسب و کار این برنامه نتوانست به درستی عمل کند و رکود بیش از 
چهار ساله این بخش را پایان دهد و یا وزارت رفاه کار و امور اجتماعی نتوانست 
با ارائه یک بر نامه مش��خص و عملیاتی حداقل سطح بیکاری را ثابت نگه دارد 
و متاس��فانه با افزایش نرخ بیکاری به ویژه در گروه های مخاطب جوان مواجه 
ش��دیم .البته نباید این نکته را از یاد برد که دولت موظف به پر کردن ش��کاف 
نیروی کار و اش��تغال مورد نیاز تحمیل ش��ده از دوره ی گذش��ته نیز بود که 

علی رغم بهبود نسبی این حوزه تکاپوی نیاز جامعه را نداشت.

رضا حمیدی
فشار مالیاتی بر روی تولید کنندگان شاخص

در خصوص نقاط ضعف اقتصادی دولت یازدهم می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- ع��دم توان کنترل و جلوگی��ری از قاچاق کاال به خصوص کاالی مش��ابه 

ساخت داخل در حد مطلوب
- عدم توان کنترل واردات و تعدیل آن با توجه به تولیدات مشابه داخل

- فش��ار مالیاتی ب��ر روی تولیدکنندگان ش��اخص و عدم ت��وان کنترل و 
وصول مالیات از مالیات معافان س��ابق و مالیات گریزان که فشار روی مالیات 

دهندگان عادی را افزایش داده است.
- ع��دم توج��ه و تعیین و پرداخت س��ریع جوایز صادراتی و تس��هیالت با نرخ 
مناسب و کافی به صادرکنندگان که موجب تشویق و گسترش صادرات می گردد.

- هدایت و راهنمایی عالقه مندان به سرمایه گذاری و تولید به مواردی که 
کشور نیاز و کمبود دارد.

محمود سیادت
اقتصاد نیازمند جراحی با همراهی کل حاکمیت

اگر به صورت تیم��ی بخواهیم عملکرد کابینه اقتص��ادی دولت یازدهم را 
مورد نقد قرار دهیم یک نظر می توانیم داشته باشیم اما اگر بخواهیم به صورت 

بخشی به مساله نگاه کنیم ارزیابی ما متفاوت خواهد بود. 
در نگاه تیمی، من عملکرد دولت یازدهم را نس��بتا موفق می دانم و این رای 
نه به خاطر موفقیت هایی که ذاتا کس��ب کرده اس��ت بلکه  از  آن رو اس��ت که 

دولت توانست شرایط را بهبود ببخشد.
روحانی در شرایط نابس��امانی دولت را تحویل گرفت و توانست این شرایط 
را کنترل و حتی بهبود بخشد، روش ها را اصالح و جلوی روش های غلطی که 

در حال نهادینه سازی بود را بگیرد. 
دولت یازدهم کارهای بیش��تری را در چهار س��ال خود می توانست انجام 

دهد اگر پشتوانه سایر قوا  را در همه ابعاد احساس می کرد.
 اعتقاد من این اس��ت که اقتصاد ما به ش��دت نیازمند جراحی اس��ت و این 
جراحی طبیعتا همراه با عوارضی اس��ت که اگ��ر کل حاکمیت و نه تنها دولت 
پای کار نیاید و به آن باور نداشته باشند این دولت را ناگزیر می سازد تا همچون 
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تمام دولت ها که به دنبال رای مردم هس��تند به آن س��و کش��اند. بدیهی است 
نتیجه آن ضربه به مردم می شود. چراکه هر دولتی آن هنگام که به دنبال رای 
مردم است خیلی از اقداماتی که می تواند در کوتاه مدت ایجاد نارضایتی کند و 

د ر بلندمدت به نفع مردم باشد را با تردید و تاخیر بررسی می کند.
دولت یازدهم نیز در برخی بخش ها از جمله نظام بانکی، تک نرخی کردن 
ارز، مبارزه با قاچاق، مالیات بر ارزش افزوده  باید تصمیمات قاطعی می گرفت 
اما بر همان مبنای ذکر ش��ده یعنی نگرانی از کاهش رای، تمایلی به حرکت به 
سمت آنها نداش��ت. به هر روی من در مجموع به کارنامه تیم اقتصادی دولت 

یازدهم نمره قبولی می دهم.

احمد زمانیان یزدی
ناهماهنگی سازمان های مرتبط به حمل و نقل بین المللی و ترانزیت 

در خصوص نقاط ضعف اقتصادی دولت یازدهم در حوزه کاری حمل و نقل 
بین المللی می توان به موارد ذیل اش��اره نمود: ناهماهنگ بودن س��ازمان های 
مرتبط به حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کشور که این ناهماهنگی ضرر و زیان 
های هنگفتی به فعاالن اقتصادی این حوزه وارد نموده اس��ت، نداش��تن متولی 
در این حوزه که بتواند س��اماندهی و هماهنگ کننده بخش های دولتی دراین 
بخش باش��د، اعمال سلیقه های شخصی در بعضی از مجریان دولتی در اجرای 
قوانین این حوزه که موجب طوالنی شدن پروسه عملیات و تحمیل هزینه های 
مختلف برای فعالین این بخش گردیده و بعضا عدم رعایت و بکارگیری قوانین و 

مقررات بین المللی در این حوزه که ضرورت رعایت آنها الزم است.

جواد باقری شیروانی
عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت 

م��ا در عمل دیدیم ک��ه در دولت یازدهم تمام کس��انی که ب��ه عنوان تیم 
اقتصادی روی کارآمدند انس��ان های باتجربه و پرس��ابقه بودند و ش��اید این 
مس��اله را بتوان یک نقطه قوت به حس��اب آورد اما این می��زان از توانمندی و 

سابقه باعث می شد که وزرا نتوانند به راحتی نظرات یکدیگر را بپذیرند. 
وی اظه��ار کرد: مهمترین ضعف��ی که در دولت یازدهم مش��هود بود عدم 
هماهنگ��ی تیم اقتصادی دولت بود که در وضعیت اقتصادی کش��ور به خوبی 
نمایان ش��د و این ناهماهنگی باعث شد دولت و شخص رئیس جمهور نتوانند 

به تمام اهدافی که در دولت یازدهم داشتند تحقق بخشند.

اما ادامه این گفتگو را با انتظارات از دولت آینده رییس جمهور روحانی پی 
می گیریم.

  در انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟

حسین محمودی خراسانی
تسهیالت با نرخ باال مانع سرمایه گذاری 

دولت دوازدهم باید به یکس��ان س��ازی نرخ ارز توجه کن��د . این در حالی 

اس��ت که اقتصاد ایران در دوران گذار نیاز به حضور سرمایه گذاران خارجی و 
ایرانیان مقیم خارج و حتی تشویق س��رمایه گذاران ایرانی به حضور بیشتر و 
مؤثرتر دارد. ولی س��رمایه گذار باید جهت برگشت سرمایه از نرخ ارز مطمئن 
باش��د. بنابراین تک نرخی کردن ارز از خواسته های مهم صاحبان کسب و کار 

است که دولت برای تحقق آن باید محافظه کاری را کنار می گذاشت.
صنعت کشور وضعیت مناس��بی ندارد، همان گونه که کشورهای پیشرفته 
در شرایط رکودی، بخش اقتصادی خود را فعال می کنند، دولت باید به کمک 
بخش صنعت کشور بشتابد و یارانه های غیر نقدی را به صنایع پرداخت کند، 
این درحالی اس��ت که روند کاربه عکس بوده و مث��ال در حوزه دریافت مالیات 

سیر صعودی داشته است. 
ام��روز ب��ا تس��هیالت 18 ت��ا 20 درص��دی هیچگون��ه انگی��زه ای برای 
س��رمایه گذاری طرح های صنعت��ی وجود ندارد، چون هی��چ صنعتی قادر به 
فروش محصوالت با سود 18 درصدی نمی باشد. لذا دولت باید منابع جدیدی 
در اختیار بانک ها فرا دهد تا بانک ها با س��ود تک رقمی و تسهیالت دراز مدت  
آن را در اختیار س��رمایه گذاری طرح های صنعتی قرار دهد. این امر هم باعث 

رونق سرمایه گذاری شده و هم مشکل اشتغال را حل خواهد کرد.

محمد حسین روشنک
انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن

جناب آق��ای روحانی ک��ه در دوران انتخاب��ات دوره دوازدهم ش��عارها و 
قول ه��ای جدید و ج��دی را به جامعه دادن��د  باید کابینه را بر اس��اس تحقق 

شعارها و قول ها انتخاب کنند ، 
اما بنده به یک مورد مهم اش��اره میکنم اقدام آقای روحانی در پایان دولت 
یازدهم در خصوص  ارس��ال الیحه انتزاع و تش��کیل دو وزارتخانه بازرگانی و 
راه و ترابری که قبال ادغام ش��ده بودند کار دیر هنگام اما بس��یار درس��تی بود 
که بخش��ی از مش��کالت را برطرف می کند ، عالوه بر آن دولت باید در جهت 
تحریک حوزه مس��کن و عم��ران و فعال کردن این حوزه ک��ه می تواند ضمن 
ایجاد اش��تغال و باال بردن تولید ناخالص ملی در جهت فعال کردن بخش های 
صنعت، معدن ، حمل و نقل ، تجارت ، کش��اورزی و ... نیز مفید باش��د ، اقدام 
مضاعفی انج��ام دهد . دولت آینده باید در حوزه کش��اورزی که زیرس��اخت 
موفقی برای صادرات بعضی از محصوالت بوده و می تواند خودکفائی غذایی و 
جلوگیری از تخلیه روستاها را به همراه داشته باشد، بصورت جدی وارد شود و 
با انتزاع مأموریت های غیر مرتبط به ماموریت وزارت جهاد کشاورزی شرایط 
چابک��ی آن حوزه را فراهم کند. دولت باید وظایف جهادی وزارت کش��اورزی 
را برای رونق روس��تاها افزایش دهد، لذا باید وزی��ران با این ویژگی ها انتخاب 
شوند. همه وزرای اقتصاد بلکه همه دولت دوازدهم باید ضمن قبول شعارهای 
انتخاباتی آقای روحانی در جهت تحقق آن ش��عارها و برنامه ها ی دولت باهم 
عه��د ببندند تا نتیجه حاصل ش��ود و دولت دوازدهم بتوان��د در جهت تحقق 

اقتصاد مقاومتی واقعی گام هایی موثرو اساسی بردارد .

محمد رضا توکلی زاده
جلوگیری از تخلفات بانکی 

در انتخ��اب تیم اقتصادی دول��ت دوازدهم باید بر اس��تقالل بانک مرکزی 
تاکید گ��ردد و در ارتباط با تخلفات مالی بانک از روش تحمل صفر اس��تفاده 
ش��ود و دیگر جایی برای تعامل نیس��ت در صورتیکه دولت دوازدهم نتواند از 
تخلفات بانک ها در عدم تابعیت از دس��تورات بانک مرکزی جلوگیری نماید 

هیچ امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور وجود نخواهد داشت.

علی اصغر پورفتح اله
پاالیش قوانین

اگر بخواهیم مسیر پیش رو را مورد بررسی قرار دهیم شاید بتوان راهکارهای 
چند به ویژه با هدف افزایش بنیه تیم اقتصادی آینده دولت بر شمرد.
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- اس��تفاده از اندیشه جوان: اس��تفاده از تفکرات جوان در وزارت خانه های 
اقتصادی لزوماً به معنی حضور وزرای جوان نیست بلکه استفاده از فرصتهای 
جوان بینی ، خالقیت ، ریسک پذیری و آگاهی و اشراف نسبت به فناوری های 
نوین اس��ت که می توان در تعامل با مشاوران با تجربه تعدیل گردیده و شتاب 

دهنده اقتصاد باشد.
- اس��تفاده از تیم هماهنگ: هماهنگی میان رویکرد ها و سیاست های تیم 
اقتصادی می تواند ضمن حذف مضرات تعارض در تصمیم گیری و حرکت به 
س��وی تصمیمات موازی و هم راستا منجر به هم افزایی تصمیمات و راهبردها 
گردد به عنوان نمونه در ش��رایطی که برخی کاندیدهای ریاس��ت جمهوری 
وعده های س��ه برابر ش��دن یارانه نقدی را مطرح می کردند مردم با شناخت 
صحیح خطر پوپولیس��م جدید با رای به دکتر روحان��ی مجوز اجرای صحیح 

قانون هدفمندی یارانه هارا به ایشان و تیم اقتصادی دولت دادند.
- برنامه محوری: حوزه اش��تغال و مس��کن به ویژه و سایر حوزه ها همچون 
صنعت، معدن، تجارت و سیاس��ت ه��ای پولی و بانکی نیازمن��د برنامه های 
عملیاتی  هم راس��تا و هم افزاست که ش��کل دهنده یک نقطه عطف در تاریخ 

اقصاد سیاسی ایران به سمت یک اقتصاد توسعه یافته پایدار باشد.
- پاالی��ش قوانی��ن: یک��ی از چالش های پی��ش روی فضای کس��ب و کار 
کش��ور، تعدد و تورم قوانین که بعض��اً تضادهای س��اختاری و عملیاتی نیز با 
یکدیگر دارند اس��ت، به نظر می رس��د یک تیم کارشناس��ی مرکب از بخش 
خصوصی، دولتی و قانون گذاری توان شناس��ایی ، اطالع و اقدام در این مسیر 
را داشته باشند، طبعاً استفاده از تجربیات نا موفق گذشته در تصمیمات کالن 
اقتصادی مانند خصوصی س��ازی که منجر به دولتی س��ازی گردید ویا فساد 
چند الیه حاکم که علی رغم س��ازمانهای متعدد مسئول در این حوزه نه تنها 
مهار نشده بلکه تعمیق یافته است و یا رانت ها و یا مصونیت ها در برابر اجرای 
قانون که منجر به کاهش رقابت پذیری و ویژه خواری برخی بخش ها و نهادها 
می ش��ود ویا لزوم کاهش مجوزهای مورد نیاز ب��رای فعالیت های اقتصادی و 

عمل در قالب پنجره واحد، میتواند چراغ راه اینده در این حوزه باشد.
- اصالح نظام بانکی: یکی دیگر از الزامات اجرایی پیش روی دولت دوازدهم 
پیش بینی س��اختار نظام بانکی انعطاف پذیر و پویاس��ت که تحصیل حرکت 
چرخ اقتصاد کشور باشد و در مواقع بحران نیز به طور موثر عمل نماید به عنوان 
مثال یکی از چالش های حال حاضر اقتصاد ایران حبس پول در نظام بانکی در 
شرایط رکود اس��ت وقتی به اذعان نهادهای آماری نرخ تورم کشور عدد کمتر 
از 10درصد را نش��ان میدهد قطعاً پرداخت س��ود سپرده های باالی 18درصد 
غیر معقول می باش��د به عنوان یک ابزار کنترل می توان یک تلرانس ش��ناور 
مثال 3درصد باالتر از نرخ تورم جهت پوشش هزینه های بانکی در نظر گرفت و 
با پیش بینی از ارقام متفاوتی جهت سپرده های خرد از سرمایه طبقات پایین 
نیز حمایت نمود. نکته دیگر ما س��اماندهی عاجل موسس��ات پولی غیر مجاز و 
تعیین تکلیف معوقات بانکی اس��ت چرا که حجم عمده ای از معوقات بانکی در 
اختیار عده ای انگش��ت ش��مار که نوعاً با برخورداری از ویژه خواری نیز به آن 
دست یافته اند حبس گردیده است و در عوض معوقات بخش های تولیدی در 
تعامالت و تداخالت نظام بانکی و بخش خصوصی دچار مش��کل شده و امکان 

تسهیل استفاده از آن در فرآیند تولید سلب می گردد. 
- نحوه تعامل با سرمایه گذار داخلی و خارجی : شکل دهی و جهت دهی به 
جریان س��رمایه های داخلی و حذف مقررات دست و پا گیر سرمایه گذاری در 
کنار پیش بینی مشوق های سرمایه گذاری نیز می تواند به عنوان یک راهبرد 
کل��ی در این بخش مورد توج��ه قرار گیرد. در حوزه س��رمایه گذاری خارجی 
نیز اس��تفاده از عالقه مندی س��رمایه گذاری ش��رکت های خصوصی، چند 
ملیتی و کنسرس��یوم های بین المللی می توان نق��ش مهمی در گذار جامعه 
ایرانی به توس��عه منتهی باشد طبعاً تس��هیل و تدوین روند ورود فناوری های 
نوین در حوزه های متنوعی چون اکتش��اف، استخراج و فراوری مواد معدنی، 
بهره برداری از میادین مش��ترک نفت و گاز، برنامه های ش��یرین س��ازی آب، 
فناوری های هوایی و هوا فضا، علوم و تجهیزات پزشکی، گسترش سامانه های 
ریلی و پروژه های زیس��ت محیطی می تواند نقاط آغازی در قرار گرفتن ایران 

در یک پیچ تاریخی و یا نقطه عطف تاریخی به سمت شرایط مطلوب باشد.

رضا حمیدی
لزوم اعتقاد وزرا به توانمندی های داخلی

رئیس جمهور در انتخاب تیم اقتص��ادی باید افرادی را انتخاب کند که هم 
اقتصاد را بفهمند و هم ایمان و اعتقاد به توانمندی های داخلی داشته باشند. 

فقط خوب صحبت نمودن کافی نمی باشد.

محمود سیادت
انتخاب تیم اقتصادی با نظر معاون اول

ریاست جمهوری کش��ور شاید بر این اس��اس که نباید از نیروهای تازه کار 
اس��تفاده کند از وزرایی اس��تفاده نمود که اگرچه تجربه داشتند اما سن کار و 
فعالیت مناسب را دیگر از دست داده بودند. همانطور که دیدیم متوسط سنی 
کابینه دولت یازدهم 58 س��ال است که این از رده های سنی پذیرفته شده در 

دنیا باالتر است. 
خوش��بختانه آنطور که ش��نیده ایم در دولت دوازدهم قرار اس��ت نیمی از 
کابینه تغییر کند و گروهی از افرادی که از س��ن کار ش��ان در خصوص وزارت 
گذشته ،اس��تفاده نش��ود. البته در این رابطه باید اس��تثنائاتی نیزقایل شد از 
جمله برای مهندس زنگنه که بس��یار خوب در بخش وزارت نفت عمل کرد و 
با تس��لطی که داشت، مسیر وزارت نفت را به مس��یر تخصصی خود برگرداند.  
ایشان از کارشناسان قابلی در این وزارت خانه استفاده کرد که باعث توفیقات 

بسیاری برای ایشان شد.
همچنین دکتر طیب نیا در کنترل تورم کار مهمی را انجام داد. در مجموع 
عملکرد اکثر وزرا خوب بود اما مشکلی که در این کابینه و در کابینه های دیگر 
نیز وجود داش��ت بحث تفاوت دیدگاه ها برای مواجهه برای حل مشکالت بود 
، اگرچه نقش مدیریت��ی دکتر جهانگیری به عنوان معاون اول بی بدیل بود اما 
به دلیل آن اس��تقاللی که هر وزارت خانه دارد و تاثیر نگاه وزیر در تصمیمات 
آن وزیرخانه، ما شاهد چندگانگی ها در مباحث کالن اقتصادی بودیم. به نظر 
من بهتر اس��ت که در این دوره تیم اقتصادی، بیشتر با نظر معاون اول انتخاب 
ش��ود و مدیریت این بخش نیز همچون بخش اقتصاد مقاومتی به ایشان داده 
ش��ود تا کابینه ای یک دست فراهم ش��ود.من فکر می کنم از خصوصیاتی که 
دولت دوازدهم باید حتما داشته باش��د این است که با نیازمندی ها، خواسته 
ها و توانمندی های بخش خصوصی آش��نایی بیش��تری حاصل نماید.   چقدر 
خوب اس��ت اگر افراد صالحی در بخش خصوصی نیز وجود دارد به عنوان وزیر 
انتخاب ش��وند، چرا که قرار اس��ت سیاس��ت های دولت در  بخش خصوصی 

اعمال شود.

احمد زمانیان یزدی
انتخاب وزرا از میان فعاالن هر حوزه

در انتخاب تی��م اقتصادی دول��ت دوازدهم، به نظر من ضمن اس��تفاده از 
نیروهای متخصص و صاحبنظر و با تجربه که س��ابقه مدیریت آنها ش��فاف و 
عملکرد مثبتی داشته اند ضروری است موضوع جوانگرایی را هم برای بعضی 
از وزارتخانه ها مد نظر قرار داد. ضمنا تالش و کوشش شود که وزرای اقتصادی 
دول��ت دوازدهم برای وزارتخانه هایی که تعیین می گردند از فعالین در همان 
حوزه باش��ند. صرف تحصیالت و دان��ش نباید مد نظر قرار گی��رد عملکرد و 

اطالعات تجربی و علمی باید هم توام باشند.

جواد باقری شیروانی
وزرای جوان کارآمد

وزرای ج��وان کارآمد، با یک مدیریت و فرماندهی خوب می توانند از وزرای 
کهن سال با سابقه موثرتر باشند.

آرزوی من این اس��ت که ش��اهد دوران رونق و اش��تغال نیروهای جوانان 
تحصیل کرده باش��م و این امر به نظر من تنها در صورتی ممکن است که ما به 
عنوان مسئول این نیروی انسانی جوان را با تولیدات داخلی کار گیریم و با این 

امر اشتغال پایدار را در کشور ایجاد نماییم.
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نشست مشترک روسای اتاق های سراسر کشور و استانداران با حضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

وزارت کشور امروز میزبان استانداران به عنوان روسای شورای گفت وگو در 
هر استان، روسای اتاق های سراسر کشور به عنوان دبیران شورای گفت وگو در 
هر اس��تان، رئیس اتاق ایران به عنوان دبیر شورای گفت وگوی کشور، رئیس 
ات��اق اصناف، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، وزیر کش��ور و معاون اول رئیس 

جمهور بود.
رئیس اتاق ایران در این نشس��ت با تأکید بر لزوم اجرای توسعه منطقه ای، 
پیش��نهاد هایی را برای اجرایی ش��دن آن عنوان و بر اجرای بندهایی از قانون 
بهبود مستمر محیط کس��ب وکار تأکید کرد. غالمحس��ین شافعی پیشنهاد 
کرد، ش��ورای همکاری منطقه ای با حضور اس��تانداران، نمایندگان مجلس و 

روسای اتاق ها تشکیل شود.
غالمحسین ش��افعی در ابتدای سخنانش با اش��اره به رویکرد ویژه وزارت 
کشور به مسائل اقتصادی گفت: از سال 63 که در اتاق حضور داریم همیشه از 
مقابل این ساختمان رد می شدیم اما هیچ گاه به داخل آن نیامده بودیم اما در 
دوره جدید جلسات زیادی در این ساختمان داشته ایم و همچنین استانداران 

هم رویکرد ویژه ای به مسائل اقتصادی پیداکرده اند که جای تشکر دارد.

لزوم افزایش اختیارات استانداران

موضوع توزیع قدرت در سطح کشور و باال بردن اختیارات استانداران محور 
سخنان بعدی شافعی بود.

وی با اشاره به توسعه منطقه ای گفت: به نظر می رسد برای توجه به توسعه 
منطقه ای، باید توزیع قدرت در سطح کشور موردتوجه قرار گیرد .

رئی��س اتاق ایران در این رابطه افزود: اس��تانداران به عن��وان نماینده عالی 

دولت و همچنین افرادی که ش��ناخت متفاوتی از مس��ائل استانی دارند، باید 
اختیارات بیش��تری داش��ته باش��ند و نگاه به آن ها از نگاه هزین��ه ای به نگاه 

درآمدی تغییر پیدا کند.
ش��افعی در بخش دیگری از س��خنانش در مورد توس��عه منطقه ای گفت: 
شرایط مناطق مختلف کشور از نظر اقلیمی و جغرافیایی بسیار متفاوت است 
و همچنین نگاه به برنامه های دهه های گذش��ته نشان می دهد که در گذشته 
برنامه های توسعه جهت گیری ناش��ی از مرزبندی های سیاسی داشته اند و به 

ویژگی ها و توانمندی های مناطق کمتر توجه شده است.
رئیس اتاق ایران حاصل این نگاه را دس��ت نیافتن به توسعه متوازن و عدم 

بهره گیری از ویژگی های منطقه ای دانست.
به گفته شافعی، باید ببینم آیا دست یافتن به توسعه منطقه ای با روش های 

گذشته ممکن است یا خیر؟
رئی��س اتاق ایران تصری��ح کرد: الزم اس��ت با توجه به توس��عه منطقه ای 
مزیت های نس��بی را به خلق مزیت تبدیل کنیم؛ با توجه به ش��رایط متنوع و 
مختلف کشور نمی توان نس��خه واحد برای کل کشور تعریف کرد و به اهداف 

مورد نظر رسید.
ش��افعی در این زمینه به تقس��یم بندی مناطق مختلف کش��ور در وزارت 
کشور اشاره کرد و گفت: تقسیم بندی مناطق کشور با توجه به ویژگی های هر 

منطقه به 9 یا 7 منطقه می تواند نتیجه مطلوبی را حاصل کند.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد تشکیل ش��ورای همکاری منطقه ای را با حضور 
روس��ای س��ه اتاق )اصناف، تعاون و بازرگانی( در هر اس��تان، روسای مجمع 
نمایندگان هر اس��تان، اس��تانداران و همچنین اس��اتید دانش��گاه به عنوان 

هسته های توسعه منطقه ای مطرح کرد.
ش��افعی با اش��اره به مطالعات اتاق ایران در مورد توسعه منطقه ای، اهداف 

تشکیل این شورای همکاری را بیان کرد.

تشکیل شورای همکاری منطقه ای در کشور
رئیس اتاق ایران در نشست مشرتک روسای اتاق ها با استانداران و معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد کرد
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به گفته ش��افعی، ایجاد هلدینگ صادراتی و تعریف مگاپروژه ها در س��طح 
مناطق، سرمایه گذاری در مناطق مرزی با مشارکت کشورهای همسایه، تهیه 
و تدوین برنامه توس��عه منطقه ای و ارائه آن برای پیوند با برنامه های توس��عه 

ملی می تواند از اهداف این شورا باشد.
رئیس اتاق ایران در ادامه بر لزوم اجرایی ش��دن بندهای��ی از قانون بهبود 

مستمر محیط کسب وکار تأکید کرد.
ش��افعی گفت: ماده 2و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار که به نظرخواهی 
از بخش خصوصی برای اصالح و تدوین مقررات و آیین نامه ها می پردازد، باید 
به طور دقیق اجرایی شود و درخواس��ت داریم معاون اول تأکید دیگری برای 

اجرای این ماده داشته باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین اجرایی ش��دن ماده پنجم قانون بهبود مستمر 
محیط کس��ب وکار در رابط��ه با ثبت و س��اماندهی تش��کل های اقتصادی را 

موردتوجه قرارداد.
ش��افعی همچنین ایج��اد پایگاه مل��ی مناقص��ات و تبدیل آن ب��ه پایگاه 
اطالع رس��انی طب��ق ماده 19 قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار را 

خواستار شد.

حل مشکالت کشور
دولت و بخش خصوصی قدرتمند می خواهد

اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این نشس��ت با اشاره به 
چالش های متعدد پیش روی کش��ور، اظهار داشت: مس��ئله بیکاری، کمبود 
منابع آب، مسائل زیست محیطی، مشکالت نظام بانکی، مسائل صندوق های 
بازنشس��تگی، آس��یب های اجتماع��ی و محدودیت بودجه دول��ت همگی از 
مهمترین چالش های کش��ور هس��تند که البته همه این مش��کالت از درجه 

یکسان پیچیدگی برخوردار نیستند و برخی از دیگری دشوارتر هستند.
معاون اول رئیس جمهور عالوه بر اشاره به مشکالت موجود از فرصت های 
متعدد طبیعی و خدادادی، در مقطع فعلی نیز سخن گفت. بر اساس اظهارات 
جهانگیری یکی از مهمترین فرصت ها امید و اعتماد مردم است که بزرگترین 
س��رمایه برای کشور محس��وب می ش��ود و می تواند به کش��ور برای عبور از 

چالش ها و ابرچالش ها کمک کند.
مع��اون اول ریی��س جمه��ور، امنیت مثال زدن��ی ای��ران در منطقه ناامن 
خاورمیان��ه را از دیگر فرصت های ویژه کش��ور برش��مرد و گف��ت: یکی دیگر 
از فرص��ت های مهم در مقطع فعلی، اجماعی اس��ت که ب��رای اجرای اقتصاد 
مقاومت��ی در کش��ور به وجود آم��ده و دولت،  بخش خصوصی، ق��وای دیگر و 
صاحبان تریبون همگی قبول دارند که اقتصاد مقاومتی نس��خه ای اس��ت که 

باید برای حل مشکالت کشور اجرا شود.
وی خاطر نش��ان کرد: طرح های بس��یار جذاب و خوبی برای کشور تدوین 
ش��ده و در بخش های مختلف حمل و نقل، برق، آب، صنعت، نفت و گاز چند 
صد میلیارد دالر طرح آماده اجرا است. کشورهای مختلف که به دنبال محلی 
امن و مناسب برای سرمایه گذاری هستند باید بدانند که ایران یکی از بهترین 
کش��ورها برای س��رمایه گذاری اس��ت. امروز به جز آمریکا، کشورهای دیگر 

اروپایی و آسیایی مشتاق همکاری با ایران هستند.
جهانگیری معتقد اس��ت: برای عبور از چالش های کشور، باید دولتی قوی 
ش��کل گیرد چرا که در حقیقت این دولت اس��ت که در میدان و صحنه عمل 
برای مشکالت و مس��ائل کش��ور تصمیم گیری می کند. شکل گیری دولتی 

قوی همراهی همگان را می خواهد.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت وجود بخش خصوصی قدرتمند در کشور، 
گفت: امروز همه قبول داریم که بیکاری جزو اصلی ترین مس��ائل کشور است 
و برای حل مش��کل بیکاری نیز ای��ن اجماع وجود دارد ک��ه راهی جز تولید و 
سرمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری خارجی برای حل مسئله بیکاری 
وجود ندارد اما وقتی که وارد عمل می ش��ویم و می خواهیم س��رمایه خارجی 
جذب کنیم صدای عده ای بلند می ش��ود. گاهی ای��ن مخالفت ها و انتقادات 

از سوی دس��تگاه ها و تریبون های اصلی کشور که باید در برابر ملت پاسخگو 
باشند، مطرح می شود.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه برگزاری جلس��ات مختل��ف میان دولت و 
بخش خصوصی امری مهم و مثبت است، خاطر نشان کرد: مهمتر از برگزاری 
جلسات این اس��ت که این گفت وگوها باید نتیجه بخش باشند و باید بیش از 

هر چیز به برون داد جلسات توجه داشته باشیم.
جهانگیری یکی از مش��کالت ریش��ه ای کش��ور را عدم اجرای تصمیمات 
دانست و از استانداران سراسر کش��ور خواست، عملکرد دستگاه های مختلف 
را رصد کنند و در صورت عدم همکاری دس��تگاه های استانی و ملی در اجرای 

مصوبات، موضوع را گزارش دهند.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
اتاق ه��ای بازرگانی در اعالم نظرات بخش خصوص��ی نقش محوری بر عهده 
دارند، گفت: نماد بخش خصوصی اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و س��ایر 
نهادهای مدنی هس��تند که نظرات بخش خصوص��ی را جمع آوری و با دولت 

مطرح می کنند.
وی افزود: موضوع پراهمیت در این زمینه این است که آیا بخش خصوصی، 
گفت وگوی مناس��بی در درون خود برای شناس��ایی مسائل اصلی انجام داده 
اس��ت یا نه و آیا وقتی که موضوعی از س��وی اتاق ها به دولت مطرح می شود 

واقعاً دغدغه های بخش خصوصی مطرح شده یا نه.
جهانگی��ری در ادام��ه از کاهش بهره وری ب��ه عنوان یک��ی از اصلی ترین 
مس��ائل در بنگاه های اقتصادی کشور نام برد و با بیان اینکه هم در دولت و هم 
در بخش خصوصی در س��رمایه انس��انی و دارایی ها بهره وری مطلوب ندارند، 
تش��ریح کرد: از برنامه س��وم توس��عه قرار بود که 30 درصد از رشد اقتصادی 

ساالنه از محل بهره وری باشد اما این موضوع هیچ گاه محقق نشد.
وی ناکارآمدی فضای کسب و کار را از دیگر مسائل پیش روی کشور عنوان 
و خاطر نشان کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید و با تاکید فراوان رییس جمهور 
بر این موضوع تمرکز ش��د. امروز نظام پایش فضای کسب و کار توسط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی طراحی و توسط ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و ابالغ 

شده است.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهای غیرضروری نیز همه 
معتقدیم مجوزهایی که مانع کار هس��تند باید لغو شود اما تا گروهی برای این 

موضوع مصمم نشوند، این مسائل همچنان باقی خواهد ماند.

به بخش خصوصی اعتماد کنیم

وزیر صنعت معدن و تجارت با اش��اره به تش��کیل جلس��ات شورای گفتگو 
در دولت یازدهم گفت: از اولین مواردی ک��ه دولت یازدهم آن را اجرایی کرد 
برگزاری ش��وراهای گفتگو بود که زمینه گفتگوی دولت و بخش خصوصی را 

فراهم کرد.
محمدرض��ا نعمت زاده ب��ا تأکید بر لزوم اعتماد ب��ه بخش خصوصی گفت: 
هنوز بعضی دس��تگاه ها به بخش خصوصی اعتماد ندارند اما باید بدانیم که هر 
ج��ا به بخش خصوصی اعتماد کنیم نتیجه مثبت خواهد بود و باید این اعتماد 

شکل بگیرد.
نعمت زاده همچنین از افزایش اختیارات استانداران استقبال کرد و گفت: 

ما هم با این موضوع صد در صد موافقیم.
وزیر صنعت عمده مشکل نداشتن اختیار را در مورد بانک ها دانست و گفت: 
بانک ها در اس��تان ها اختیار کافی را ندارند و باید اختیارات بیش��تری به آن ها 

تفویض کرد.
نعمت زاده افزود: قس��مت اصلی منابع مالی بخش خصوصی باید از بانک ها 
تأمین ش��ود و اگر بانک ها را در اس��تان ها فعال نکنیم و این تفویض اختیارات 
صورت نگیرد به اهداف مشخص شده در مورد حمایت بانک ها نخواهیم رسید.
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عدم شفافیت مالی سیستم بانکی
مانع بزرگی بر سر راه روابط بانکی بین المللی

در چهلمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان شد:

رئی��س پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور در چهلمین نشس��ت ش��ورای 
گفت وگوی اس��تان با اعالم این که بانک مرکزی با انتش��ار ابالغیه ای بانک ها 
را موظف به انتش��ار عمومی اطالعاتشان کرده است تأکید کرد: عدم شفافیت 

مالی سیستم بانکی مانع بزرگی بر سر راه روابط بانکی بین المللی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مش��هد، شافعی تأکید کرد: مقوله »شفافیت 
بانکی« ازجمله موضوعاتی اس��ت ک��ه امروزه در بانک ها بس��یار موردتوجه و 

تأکید قرارگرفته است که به ارتقای سیستم بانکی ما کمک خواهد کرد.

پایش محدودیت بازرسی دفاتر توسط تأمین اجتماعی

رئی��س اتاق ای��ران در پی ابالغ مصوبه ش��ورای گفت وگو از س��وی س��ید 
تقی نوربخش، مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی، طی نامه ای به روس��ای 
اتاق های استانی و سایر زیرمجموعه های پارلمان بخش خصوصی اعالم کرد: 
مصوبه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در س��تاد اقتصاد مقاومتی 
دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور و س��ایر اعض��ا مورد تأیید قرار گرفت 

و از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به مبادی ذی ربط ابالغ شد.
طبق ابالغیه س��ازمان تأمی��ن اجتماعی، انجام بازرس��ی از مدارک و دفاتر 
شرکت های بخش خصوصی در س��ال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال صرفاً 

در آخرین سال مالی انجام خواهد شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اعالم این خبر پیرو ابالغ مصوبه ش��ورای 
گفتگو از س��وی مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر محدود شدن 
بازرسی دفاتر ش��رکت های بخش خصوصی به آخرین س��ال مالی، از فعاالن 
اقتصادی و روس��ای اتاق های اس��تان ها خواس��ت ت��ا اجرای ای��ن مصوبه را 
موردتوجه قرار داده و در صورت اش��کال در اجرا، مراتب را به دفتر معاون اول 

رئیس جمهور اعالم کنند. تا اقدامات الزم انجام شود.

جشن ملی تولید شکر هشتم مردادماه در اتاق ایران

شافعی در ادامه از برپایی جشن ملی ش��کر به مناسبت دستیابی به رکورد 
تاریخی تولید شکر با حضور مس��ئوالن و فعاالن بخش خصوصی در اتاق خبر 
داد و گفت: تولید شکر در کشور به یک میلیون و 650 هزار تن رسیده است که 

در طول 120 سال گذشته بی سابقه بوده است.
وی با ذکر این نکته که در این روش اتفاقی ش��گفت انگیز روی داده اس��ت و 
آن صرفه جویی در مصرف آب و اس��تفاده از روش های نوین آبیاری بوده است 
اظهار کرد: تولید قابل توجه چغندرقند در سال گذشته و فراوری آن، می توان 

انتظار داشت که عمده نیاز داخل از طریق تولید ملی تأمین شود.

ابالغ ضوابط شفافیت و انتشار اطالعات بانک های دولتی

در ادامه این نشس��ت طرح مطالع��ات فنی اقتصادی ومال��ی احداث پایانه 
پروتئین فرآورده های گوشتی از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفت وگو ارائه 

گردید و کارشناسان نظرات خود را در این مورد ارائه کردند.

تالش برای به حداقل رساندن تداخل غیر سازنده
بین بنگاه های خصوصی و غیرخصوصی

همچنین در س��ی و نهمین نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش 
خصوصی خراس��ان رض��وی نیز ش��افعی با اش��اره ب��ه ابالغ دس��تورالعمل 
رئیس جمهور ب��ه معاون اول خود به عن��وان رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال 
کشور و نیز ابالغ دس��تورالعمل های جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی 
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در همی��ن ارتب��اط، تصریح کرد: موضوع نحوه مش��ارکت نیروهای مس��لح و 
نظامی و به حداقل رس��اندن تداخل غیر س��ازنده بین بنگاه های خصوصی و 

غیرخصوصی در دستور کار دولت قرارگرفته است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه با اشاره به ارسال دو هواپیما 
و دو کش��تی کاال به کش��ور قطر با توجه به وضعیت پیش آمده در این کش��ور 
تصریح س��اخت یک بازار خوبی برای صادرکنندگان ما فراهم است به شرطی 
که س��ریعاً س��ازمان های مربوط��ه از صادرکنندگان حمایت ه��ای الزم را به 
عمل آورند و برای آن ها مش��وق های نق��دی در نظر بگیرند ت��ا این فرصت از 

دست نرود.
دبیر ش��ورای گفت وگوی استان همچنین با اش��اره به برگزاری بازی های 
آس��یایی 2020 در کش��ور قطر و با توجه به خروج متخصصین و مهندس��ین 
برخی کش��ورها از این کشور با توجه به ش��رایط موجود از نیروهای متخصص 

ایرانی درخواست کرد از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند.

تأکید استاندار خراسان رضوی
برافزایش تولید و صادرات کاال از استان

علی رضا رش��یدیان در جلس��ه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
با اش��اره به اینکه باید در سال 96، به هش��ت درصد صادرات غیرنفتی برسیم 
گفت: رس��یدن به این هدف الزم��ه اش افزایش تولید و پی��دا کردن بازارهای 

جدید بین المللی برای صادرات و برطرف کردن موانع پیش رو است.
وی بر لزوم معافیت مالیاتی کاالهای صادراتی از کش��ور تأکید کرد و افزود: 
اگر کاالیی که به خارج از کشور صادر می شوند معاف از مالیات باشند از قیمت 
قابل عرضه و تمام شده اش کاس��ته می شد و در این صورت قابلیت رقابت آن با 

اجناس مشابه در خارج از کشور افزایش می یابد.
اس��تاندار خراس��ان رضوی با اش��اره به اینکه بای��د از پنج��ره واحد برای 
بهبود فضای کس��ب وکار بهره ببریم، اظهار داش��ت: بخش خصوصی و دولتی 
می بایست همه توان و تالش خود را برای رونق اقتصادی استان به کار بگیرند.

رش��یدیان گفت: با توجه به هدف گذاری ای که در س��ال 96 برای توس��عه 
تولید و صادرات در استان داش��ته ایم باید بتوانیم با اندیشیدن تمهیدات الزم 
و تعامالت با شرکت های خارجی س��هم بیشتری در تجارت ملی و بین المللی 

داشته باشیم.

بر اس��اس قانون س��االنه باید حداقل 10 درص��د از عقب ماندگی های 
ش��اخص های هر اس��تان و شهرس��تان نس��بت به میانگین های کشوری 

اصالح شود.
رضا جمشیدی رئیس سازمان برنامه وبودجه خراسان رضوی در جلسه 
ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه خراس��ان رضوی  ضمن بیان مطلب فوق، 
عنوان کرد: بر مبنای نیاز اعتباری 57 هزار میلیارد ریالی خراسان رضوی، 
امس��ال برای جبران 10 درصد عقب ماندگی های استان پنج هزار و 700 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
وی ادامه داد: اعتباری که در این حوزه از محل اعتبارات قانون استفاده 
متوازن از امکانات کش��ور برای استان تعیین شده سه هزار و 588 میلیارد 

ریال در سال جاری می باشد.
جمش��یدی یادآور ش��د: با اعتبار تعیین ش��ده درصورتی که تخصیص 
100 درصدی داشته باشد شش درصد از عقب ماندگی ها را در سال جاری 

می توان جبران کرد.
وی در ادام��ه بابیان اینک��ه 250 میلیارد ریال اعتب��ار نیز برای جبران 
خس��ارت های زلزله اخیر در اختیار اس��تان قرارگرفته اس��ت، گفت: این 
اعتبار بین دستگاه های اجرایی و شهرستان هایی که آسیب دیده اند توزیع 

می شود.
رئیس س��ازمان برنامه وبودجه خراسان رضوی بیان کرد: 380 میلیارد 
ریال اعتبارات مربوط به ' 0.27 'درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز 
تعیین تکلیف ش��د که 20 درصد از این اعتب��ار به حوزه جوانان اختصاص 

می یابد.

جبران عقب ماندگی خراسان رضوی نسبت به
میانگین کشوری 57 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خراس��ان رضوی گفت: طی 3 ماه ابتدایی س��ال 

96. 51 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 
282 میلیارد ریال و اش��تغال 370 نفر در اس��تان 

صادرشده است.
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی، راضیه علیرضایی 
اظه��ار داش��ت: از کل پروانه ه��ای بهره ب��رداری 
صادرشده در این مدت، محصوالت فلزی فابریکی 
با اختصاص 89 میلیارد ریال )31.5 درصد( از کل 
سرمایه گذاری، بیشترین س��هم را در بین صنایع 

داشته است.
علیرضای��ی تصری��ح ک��رد: بیش��ترین تعداد 
پروانه های بهره برداری، در شهر مشهد با تعداد 32 
پروانه )62.7 درصد کل پروانه ها( و با سرمایه 156 

میلیارد ریال )55.2 درصد از کل سرمایه استان( 
صادرشده است.

وی گفت: خراس��ان رض��وي ب��ا 5581 واحد 
صنعتي فعال و س��رمایه گذاری حدود 116771 
میلیارد ریال و اشتغال حدود 184 هزار نفر ازنظر 
تعداد و اش��تغال رتبه 3 و از حیث سرمایه گذاری 
در جای��گاه 7 )بع��د از اس��تان های اصفه��ان، 
خوزس��تان، تهران، مرکزی و آذربایجان شرقی و 

البرز( قرارگرفته است.
وی افزود: 7 درص��د تعداد واحده��ا، 5 درصد 
س��رمایه گذاری کل کش��ور و 7 درصد اش��تغال 
صنعتي کشور مربوط به اس��تان خراسان رضوي 

است.

صدور 51 فقره پروانه بهره برداری صنعتی از ابتدای سال 96
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خرب داد:
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اس��تاندار خراس��ان رضوی در رأس هیاتی 35 نفره متش��کل از مسئوالن 
دولتی و فعاالن بخش خصوصی در حوزه ه��ای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، 
گردش��گری، دانش��گاهی، بهداش��ت و درم��ان، خدمات فنی و مهندس��ی، 
کش��اورزی، نف��ت و گاز، تجارت و بازرگانی به دعوت رس��می »رس��تم مینی 
خان��وف« رئیس جمهوری تاتارس��تان جمهوری فدراس��یون روس��ی به این 
جمهوری س��فر کرد. طی این س��فر تفاهم نامه همکاری های مشترک باهدف 
تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه ارتباطات دوجانبه به امضای علیرضا 
رش��یدیان و رستم مینیخانوف رسید که پس از تائید رسمی مقامات دو کشور 

این برنامه اجرایی می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق مش��هد، ازجمله برنامه های هیات خراس��ان 
رض��وی را در این س��فر ش��رکت در همایش��ی با حض��ور تجار دو ط��رف بود، 
در ای��ن همای��ش ک��ه با حض��ور رئیس جمهور و تن��ی چند از وزی��ران دولت 
تاتارستان، استاندار خراسان رضوی و شرکت شمار زیادی از فعاالن اقتصادی 
ایرانی و تاتارس��تانی برگزار ش��د، زمینه های توسعه همکاری ها در زمینه های 
گوناگون ازجمله کش��اورزی، دامداری، گردشگری، مواد غذایی، پتروشیمی، 

نمایشگاهی، دانشگاهی و علمی موردبررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری تاتارستان در این همایش گفت: زمینه ها و توانمندی های 
مکم��ل و گوناگ��ون اقتصادی، صنعت��ی و علم��ی- فرهنگی ب��رای افزایش 

همکاری های دو طرف وجود دارد که باید از آن ها بهره گرفت.
وی همچنین با اش��اره به برخی مناسبات کنونی در زمینه تولید کامیون و 
نفت، اظهار کرد: رایزنی ها و نشست های مش��ترک، فرصت ارزشمندی برای 
فعاالن بخش های خصوص دو طرف باهدف برداشتن گام های عملی در مسیر 

اجرای طرح ها و برنامه های گسترش مناسبات است.
رئیس جمهوری تاتارس��تان در پایان سخنان خود نیز تأکید کرد: دورنمای 
رواب��ط بین ایرانی��ان و روس ها درخش��ان اس��ت و از دی��دگاه اقتصادی نیز 

تاتارستان دروازه مناسبی برای ورود ایران به بازار فدراسیون روسیه است.
رش��یدیان اس��تاندار خراس��ان رضوی در این نشس��ت بر اهمیت جایگاه 
روابط بین منطقه ای ایران و روس��یه به عنوان فرصت س��ازی باهدف افزایش 

همکاری ها اشاره کرد.
وی افزود: همس��و با لزوم بهره برداری از مزیت های دو طرف در حوزه های 
حمل ونقل��ی، همکاری های منطقه ای و فعالیت مش��ترک ب��رای صادرات به 
کشورهای پیرامونی، فعال سازی بیش��تر بخش های خصوصی و اتخاذ برخی 
اقدام ها مانند رفع موانع گمرکی و تس��هیل ترانزی��ت کاال ضرورت دارد، زیرا 

می تواند دامنه روابط را گسترش دهد و شتاب همکاری ها را بیشتر کند.
در جریان این همایش و مذاکرات معاون اتاق بازرگانی تاتارستان با اعضای 
هیات اقتصادی ایرانی، یادداشت تفاهم همکاری برای افزایش سطح روابط و 

بهره برداری از فرصت های نو بین برخی شرکت ها امضا شد.

تشکیل میز مشترک در اتاق
در همین رابطه روش��نک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی خراس��ان رضوی به عنوان  سرپرس��ت  فع��االن بخش 
خصوصی این هیات با اش��اره به این که نیاز به بررس��ی کارشناسانه بیشتری 
برای افزایش همکاری ها بین دوطرف وجود دارد، افزود: مصالح س��اختمانی، 
خش��کبار، مواد غذایی، ماش��ین س��ازی برای صنایع کوچک و... بخش��ی از 
نیازهای تاتارس��تان است که می تواند توس��ط ایران  تامین شود، ضمن اینکه 

می تواند سرپل خوبی برای ورود به جمهوری های دیگر روسیه باشد.  
ریی��س اتحادیه صادرکنندگان خراس��ان رضوی اضافه کرد: تاتارس��تان، 

کاالهایی چون؛ چوب، کامیون، علوفه و دام برای فروش به ایران دارد. با توجه 
به روابط خوب بین دو سرزمین، س��رمایه گذاران دو طرف می توانند از امکان 

خوبی برای فعالیت، تبادل اطالعات و تجربیات برخوردار شوند.
روش��نک تاکید کرد: ای��ران در زمینه های مختلف بوی��ژه صنعت، معدن، 
کشاورزی و گردشگری از امکاناتی برخوردار است که اگر برای کاهش قیمت 
تمام ش��ده تالش ش��ود، محصوالت ایران��ی می تواند در روس��یه، بخصوص 

»تاتارستان« حضور اقتصادی پیدا کند.
با توجه به این که مس��ئولین دولتی اس��تان خراس��ان رضوی بویژه آقای 
رش��یدیان اس��تاندار خراس��ان رضوی در چند دوره رفت وآمد ب��ا همکاری 
نمایندگی های وزارت خارجه در خراسان رضوی و جمهوری اسالمی ایران در 
تاتارستان و آقای اقبالی سرپرست کنسولگری در قازان، شرایط بسیار خوبی 
برای همکاری جمهوری اسالمی و تاتارستان رقم زده اند که جای تشکر دارد.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی اضافه کرد: در این سفر جمع خوب و توانمندی از بخش خصوصی استان 
در هیئت تجاری، فرهنگی و گردش��گری حضور داش��تند. چند تصمیم خوب از 
جمله تشکیل میز مشترک بین اتاق بازرگانی تاتارستان و استان خراسان رضوی، 
برگزاری نمایشگاه کاالهای ایرانی در تاتارستان که با شرایط خوبی به تصویب و 
تایید رییس جمهوری تاتارستان و استاندار خراسان رسید. خوشبختانه رییس 

اتاق قازان که داماد ایرانی نیز دارد، مشتاق همکاری با ایران است.
روش��نک اظهار امیدواری کرد: با توج��ه به این ک��ه توافق نامه ها و تفاهم 
نامه ه��ای خوبی بین بازرگانان ایرانی و تاتاری از ی��ک طرف و مقامات دولتی 
دو سرزمین از طرف دیگر امضا ش��د، امید است با اجرایی شدن آنها دورنمای 

مناسبی برای روابط تجاری، فرهنگی و گردشگری دوطرف فراهم شود.
گفتن��ی اس��ت؛ فروردین ماه امس��ال رس��تم مینیخان��وف رئیس جمهور 
تاتارس��تان در رأس هیات بلندپایه اقتصادی، فرهنگی و سیاس��ی به مش��هد 
س��فرکرده بود. در این چارچ��وب تفاهم نامه هایی بین ات��اق بازرگانی صنایع 
معادن و کش��اورزی خراس��ان رضوی و ات��اق بازرگانی و صنای��ع جمهوری 

تاتارستان و دانشگاه های فردوسی و قازان امضا شد. 

امضا یادداشت تفاهم همکاری
بخش خصوصی خراسان رضوی و جمهوری تاتارستان

محمدحسین روشنک:
برای  سازی  ماشین  غذایی،  مواد  خشکبار،  ساختمانی،  مصالح 
صنایع کوچک و... بخشی از نیازهای تاتارستان است که می تواند 
توسط ایران  تامین شود، ضمن اینکه می تواند سرپل خوبی برای 

ورود به جمهوری های دیگر روسیه باشد

گام های جدید به سوی بازار روسیه
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اتاق بازرگانی خراسان رضوی و اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاتارستان 
تحت عنوان »طرفین« خوانده خواهد شد،

با توجه به ترویج رش��د و تنوع همکاری های اقتصادی و گسترش مبادالت 
تجاری بین شرکت های مربوطه خود بر پایه سود متقابل و دوجانبه در هر دو 

طرف در موارد زیر به توافق رسیدند:
طرفین تفاهم نمودند به منظور مدیریت مناس��ب و دسترس��ی آسانتر به 
اطالع��ات و فرصتهای تجاری موجود و تس��ریع در هم��کاری های تجاری و 
بازرگانی دوجانبه، میز بازرگانی تاتارستان در اتاق بازرگانی خراسان رضوی و 
میز استان خراسان رضوی را در اتاق بازرگانی تاتارستان ایجاد نمایند. تمامی 
ارتبطات تج��اری اتاقهای بازرگانی از جمله تب��ادل اطالعات تجاری، معرفی 
تجار و بازرگانان برای کار، تس��هیل ویزایی، هماهنگی همایشعهای مشترک، 
سمینارها و نمایشگاههای تخصصی بازرگانی از طریق مسئولین این میزها و 

با هماهنگی وزارت امور خارجه طرفین خواهد بود.
طرفین بای��د، مطابق با قوانین کش��ورهای متبوع خ��ود و مطابق با توافق 
و درک فرص��ت ه��ای موجود بین دو کش��ور خود، اقدامات منجر به توس��عه 
همکاری های اقتصادی و ترویج مبادالت تجاری بین ش��رکت های دو کشور 

را تشویق و تسهیل نمایند.
با هدف دس��تیابی به اهداف پیش بینی شده در ماده )1(، تشویق و تسهیل 
رواب��ط اعضاء از طریق انعق��اد توافقنامه های همکاری تج��اری و اقتصادی و 

قراردادهای بین شرکت های عالقه مند، مجاز است.
طرفین باید در جهت شناس��ایی امکانات در زمینه توس��عه روابط تجاری 

دوجانبه و تبادالت اقتصادی دوطرفه تالش نمایند.
طرفین بای��د انجام تبادل منظم انتش��ارات موجود و اطالع��ات مربوط به 
تجارت خارجی، تولید و صادرات پیش��نهادات ش��رکت ه��ای مربوطه خود، 
سرمایه گذاری و روند بازار اس��ت. همچنین اعضاء اطالعات مربوط به قوانین 

اقتصادی و تجاری قابل اجرا در حوزه قضایی خود را تبادل کنند.
طرفین باید در برگزاری نمایشگاهها و س��ایر موارد مشابه بصورت متقابل 

مشارکت نمایند.
طرفین باید درجهت توس��عه م��داوم روابط اقتص��ادی و اطمینان از ادامه 
و گس��ترش روابط فی مابین اق��دام به تبادل هیئت های تجاری  و تش��ویق و 
سازماندهی جلسات برای نمایندگان مناسب از دو کشور به منظور مطالعه راه 
و روش برای اجرای این تفاهم نامه ها و روش های  نیل به هدف برای توس��عه 

مداوم روابط اقتصادی نمایند.
طرفین باید همکاری بین سازمان های تجاری و شرکت های خصوصی در 
زمینه تبادل اطالعات تماس، مبادل��ه هیئت های تجاری و صنعتی و مالقات 

تجارو بازرگانان از خراسان رضوی و تاتارستان را تشویق کنند.
ای��ن توافقنامه باید  از تاریخ امضا به اجرا درآمده و به مدت دو س��ال اعتبار 
داشته و به طور خودکار برای مدت مش��ابه تمدید می گردد مگر اینکه با یک 
اخطار کتبی از طرف هر کدام از طرفین شش ماه قبل تاریخ انقضاء درخواست 

رد تمدید گردد.
این تفاهمنامه در  2017 در مش��هد، در دو نسخه به زبان انگلیسی و روسی 

منعقد گردید.

متن تفاهم نامه همکاری
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

و اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاتارستان

اتاق بازرگانی تاتارستان
Artur Nikolaye

معاون رئیس اتاق صنعت و تجارت تاتارستان

اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی
حسین محمودی خراسانی نائب رئیس اول
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جغرافیای تاتارس�تان: این جمهوری در بخش اروپایی فدراسیون روسیه 
در میانه دو رودخانه ولگا و کاما واقع ش��ده اس��ت و تقریباً در 800 کیلومتری 
ش��رق مسکو قرار دارد. جمهوری تاتارس��تان 67847 کیلومترمربع مساحت 
دارد و تقریباً برابر با مس��احت دو کشور بلژیک و هلند می باشد. این جمهوری 
با هش��ت منطقه دیگر روسیه ش��امل جمهوری های باشقیرستان، اودمورت، 
ماری ال و چوواش و اس��تان های کیروف، اورنبورگ، اولیانوفسک و سامارا هم 

مرز می باشد.
 جمعیت: بر اساس آخرین آمار منتش��ره در سال 2015 جمعیت تاتارستان 
3،855،037 نفر می باش��د. به لحاظ ترکیب قومی، ای��ن جمهوری مرکب از 
115 قوم مختلف می باش��ند که تاتارها 52.9 درص��د، روس ها 39.5 درصد، 
چوواش ها 3.4 درصد و مابقی اقلیت ه��ای قومی اوکراینی، اودمورتی، ماری، 

باشقیری، یهود و ... می باشند.
 ق�ازان مرکز جمهوری تاتارس�تان: قازان مرکز جمهوری تاتارس��تان در 
کرانه چپ رود ولگا و در کنار رودخانه زیبای کازانکا واقع ش��ده اس��ت. قازان 
425.3 کیلومترمرب��ع مس��احت دارد و با یک میلیون 216 ه��زار و 965 نفر 
طبق آخرین آمار سال 2016 پرجمعیت ترین شهر این جمهوری است. تنوع 
ملیت های مختلف س��اکن در این ش��هر تا آنجا اس��ت که بیش از 100 ملیت 
مختلف در آن زندگی می کنند. همچنین این ش��هر موط��ِن 22 جامعه ملی 

فرهنگی است.
قازان ش��هری است که بزرگ ترین بنگاه ها و مؤسس��ات کارفرمایی را در خود 
جای داده ک��ه ازجمله این ش��رکت های بزرگ می توان به کازان ارگس��ینتز، 
اتحادی��ه تولید موتورکازان، هیلکوپترس��ازی قازان، اتحادیه هواپیماس��ازی 
قازان )بنام گوربونف(، کمپرس��ور ماش قازان، کارخانه تولید لوازم پزش��کی 

وکراسنی وستوک نام برد.
 فرهنگ و مذهب و زبان رس�می: مردم در تاتارس��تان عمدتاً مس��لمان و 
یا مس��یحی ارتدوکس هستند. اسالم )س��نی حنفی و هزار و پانصد نفر شیعه 
مقیم تاتارس��تان اکثراً آذری هس��تند( به عنوان مذهب رسمی از سال 922 
می��الدی در منطقه بلقار ولگا که اینک ش��امل تاتارها و باش��قیرها اس��ت، به 
رسمیت شناخته شد. در این جمهوری نزدیک به 1250 مسجد، 200 کلیسا 
و 50 مرکز عبادتی مربوط به دیگر ادیان وجود دارد. برخی از مش��اهیر روسیه 
نیز در این جمهوری و ش��هر قازان زندگی کرده ان��د که به عنوان مثال می توان 
به فئودور ش��الیاپین خواننده و ترانه س��را، لئو تولس��توی )نویسنده(، سرگی 

آکس��اکوف )نویسنده(، ماکس��یم گورکی )نویس��نده(، باراتینسکی )شاعر(، 
درژاوین )ش��اعر( اشاره نمود. عبداهلل توکای )ش��اعر(، موسی جلیلی )شاعر( 
از برجس��ته ترین مش��اهیر فرهنگی تاتار می باش��ند. به موجب قانون اساسی 
تاتارستان دو زبان تاتاری و روسی به عنوان زبان های رسمی در این جمهوری 

به رسمیت شناخته شده است
 وضعیت اقتصادی تاتارستان: تاتارستان یکی از بزرگ ترین مراکز صنعتی 
در روس��یه اس��ت. به طور میانگین، حجم تولید ناخالص این جمهوری بیش 
از سه برابر رش��د داش��ته و به رقم 620 میلیارد روبل رسیده. حجم مبادالت 
تجاری خارجی جمهوری تاتارس��تان بین ماه های ژانویه تا س��پتامبر 2015 

برابر با 10 میلیارد و 571 میلیون دالر بوده است.
تاتارس��تان ازنظر پایین بودن ریس��ک س��رمایه در میان 10 منطقه نخست 
روسیه قرار دارد. س��وئیس، قبرس، اتریش، ایتالیا، چین و آمریکا عمده ترین 

سرمایه گذاران خارجی در تاتارستان هستند.
مجموع سرمایه گذاری خارجی در سال 2015 در تاتارستان حدود 1 میلیارد 

و 317 میلیون دالر بوده است.
صنای�ع مهم تاتارس�تان: هواپیماسازی، هلیکوپترس��ازی، خودروسازی، 
چوب، صنایع س��بک، ماشین س��ازی و فوالد، صنایع پزش��کی و داروسازی، 
صنعت نفت و گاز، صنایع ش��یمیایی، صنایع غذایی، تولید ابزار، الکترونیک، 
اپتیک و کشتی س��ازی. از مجموع حجم تولید ناخالص این جمهوری، صنایع 
ماشین سازی 49.7 درصد، تجارت 10.6 درصد، ساختمان سازی 9.9 درصد، 
کش��اورزی 7.9 درصد، حمل ونقل و ارتباطات 7 درصد و سایر بخش ها 14.9 

درصد را به خود اختصاص داده است.
تولیدات تاتارس�تان: تولید هواپیما زیر نظر مس��تقیم دولت فدرال روسیه 
اس��ت و مابقی محص��والت را می ت��وان نفت، م��ازوت، گازوئی��ل، کائوچوی 
مصنوعی، اس��تیرن، پلی اتیلن، الکل اتیل، محصوالت ش��یمیایی، الس��تیک 
اتومبیل، هلیکوپتر، انواع کمپرس��ور، یخچال، س��اعت، تجهیزات پزش��کی و 
چشم پزشکی، دس��تگاه های گرمایشی، کامیون و لوازم یدکی مربوطه، چوب، 
پوست، خز، دارو و عسل نام برد که بسیاری از این اقالم به خارج از روسیه صادر 
می شوند. حجم صادرات تاتارستان پس از مناطق مسکو و توِمن، مقام سوم را 
در بین کلیه مناطق روس��یه دارد. در حال حاضر این جمهوری با بیش از 100 
کش��ور جهان رابطه تجاری و اقتصادی دارد و عمده ترین ش��رکای تجاری آن 

عبارتند از: اوکراین، هلند، مجارستان و ترکیه.

جمهوری تاتارستان در یک نگاه
جمهوری تاتارستان یکی از 21 جمهوری فدراسیون روسیه و یکی از مناطق مهم این کشور ازنقطه نظر اقتصادی، 
فرهنگی، مذهبی، ورزشی، گردش�گری و اجتماعی است که متأسفانه برای ایرانیان بس�یار شناخته شده است.
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س�اختار سیاس�ی: جمهوری تاتارس��تان ازلحاظ حقوق بین الملل، کشور 
مس��تقلی نبوده و عضوی از فدراس��یون روس��یه محس��وب می ش��ود. طبق 
قانون اساس��ی روس��یه، این فدراس��یون ترکیبی از جمهوری ه��ا، قلمروها، 
مناطق، ش��هرهای فدرال، یک منطقه خودمختار و نواحی خودمختار اس��ت. 
درعین حال جمهوری تاتارستان، دارای رئیس جمهور، کابینه دولت، پارلمان 

و ... می باشد.
رئیس جمهور تاتارس��تان، باالترین مقام در این جمهوری محسوب می شود. 
رئیس جمه��ور تضمین کنن��ده حق��وق، آزادی ها، نظ��م و قان��ون در قلمرو 
تاتارستان است. رئیس جمهور، نماینده جمهوری در روابط اقتصادی خارجی 
و بین المللی و در ارتباط با دولت مرکزی روس��یه می باش��د. رئیس جمهور از 
طرف جمهوری، معاهدات و موافقت نامه ه��ا را امضاء می نماید و نصب و عزل 
نمایندگان تاتارس��تان در فدراس��یون روسیه، سایر کش��ورها و سازمان های 

بین المللی را به عهده دارد.
رئیس جمهور، رئیس نظام اجرایی بوده و ساختار نظام اجرایی و نحوه ترکیب 
کابینه را تعیین کرده و نخس��ت وزیر و معاونین نخست وزیر را برای انتخاب به 
ش��ورای جمهوری معرفی و وزرا و س��ایر اعضای کابینه را منصوب می نماید. 
اختیار عزل کلیه اعضای کابینه و همچنین نخست وزیر به عهده رئیس جمهور 
است. مس��ئولیت هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی جمهوری 
تاتارس��تان با یکدیگ��ر و همچنین انطباق ای��ن فعالیت ها با قوانین روس��یه 
فدراتیو، بر عهده رئیس جمهور اس��ت. یکی دیگر از اختیارات رئیس جمهور، 

انتصاب نیمی از اعضای کمیته انتخابات ریاست جمهوری است.
دوره ریاس��ت جمهوری در تاتارس��تان 5 سال می باش��د و رئیس جمهور اول 
تاتارس��تان، مینتیمر شایمیف، به مجرد فروپاشی شوروی و از ابتدای تأسیس 
این جمهوری در س��ال 1991، ریاست جمهوری را تا تاریخ 25 مارس 2010 
بر عهده داشت. وی اکنون به عنوان مشاور دولتی جمهوری تاتارستان و رئیس 

بنیاد احیای دو منطقه باستانی بولقار و سویاژسک فعالیت دارد.
رئیس جمهور فعل��ی جمهوری تاتارس��تان جناب آقای رس��تم مینیخانوف 

می باشد.
هیات وزرا، رکن اجرایی و اداری جمهوری تاتارستان محسوب می شود. هیات 
وزیران در برابر رئیس جمهور پاس��خگو است. وزرا، روسای کمیته های دولتی 

و روسای سایر س��ازمان های دولتی مستقیماً توس��ط رئیس جمهور انتخاب 
می ش��وند. رئیس جمهور حق عزل نخس��ت وزیر و کابینه دولت را دارد. تعداد 
وزارتخانه ها و کمیته های دولتی با پیش��نهاد رئیس جمهور و توس��ط پارلمان 
تعیین و تصویب می شود. نخست وزیر فعلی تاتارستان جناب ایلدار خالیکوف 

می باشد
موانع فراروی توسعه مبادالت تجاری ایران و تاتارستان:

- تعرفه گمرکی باال برای محصوالت کش��اورزی ایرانی و درنتیجه دشوارتری 
رقابت با محصوالت کشورهای مشترک المنافع

- مش��کالت مربوط ب��ه انتق��ال زمین��ی کاالها به لح��اظ بعد مس��افت که 
نزدیک ترین آن از بندر آستاراخان 1500 کیلومتر فاصله دارد

- عدم رعایت اس��تاندارد اروپایی دربس��ته بندی کاال از سوی صادرکنندگان 
ایرانی

- فقدان مرکز تجاری ثابت ایران در منطقه
- عدم انجام تبلیغات مستمر در خصوص محصوالت ایرانی

زمینه ه�ای همکاری های فیمابین )در حال اج�را یا دارای زمینه های 
مساعد همکاری(:

صنعتی:
- پتروش��یمی: توس��عه همکاری ه��ا در ح��وزه نف��ت و گاز و پتروش��یمی و 

توربین های گاز
- توس��عه همکاری ها در بخش صنایع هوایی و هواپیما و هلی کوپترس��ازی و 

امکان تبادل دانش فنی در این خصوص
- برگ��زاری نمایش��گاه تخصص��ی صادرات��ی و اعط��ای تس��هیالت متقابل 

نمایشگاهی
- برگ��زاری همایش ه��ای تجاری به منظور ش��ناخت پتانس��یل های تجاری 

طرفین
گردشگری و فرهنگی:

- برگزاری هفته های فرهنگی و نمایش��گاه محصوالت فرهنگی، نمایش فیلم 
و ...

- تقویت کرسی های ایران شناسی
- برگزاری المپیادهای زبان فارس��ی برای دانش��جویان زبان فارس��ی و اعزام 

رتبه های برتر به ایران
- مبادله استاد و دانشجو و برقراری تورهای علمی

- امکان گسترش گردشگری فیمابین با توجه به اشتراکات فراوان و برگزاری 
تورهای متقابل و بررسی امکان پرواز مستقیم

- بانکی: تقویت همکاری های بانکی و بررس��ی امکان تأسیس یک شعبه بانک 
ایرانی

- با توجه به برگزاري رقابت های جام جهانی س��ال 2018 میالدی در روسیه 
و میزباني ش��هر کازان به عن��وان یکي از ش��هرهایي که اس��تادیوم برگزاری 
این رقابت ها در آن واقع اس��ت، این ش��هر بازاری مناس��ب ب��رای گروه های 
تجاری ایران و س��ایر کش��ورها به ش��مار می رود و می تواند بازار جذابی برای 

تولیدکنندگان صنایع غذایی جمهوری اسالمی ایران باشد.



هرچند شاخص های کالن اقتصاد روسیه تا سال 2012 روند تقریباً منظم و 
درعین حال رو به رشدی را تجربه می کردند، اما این روند از این سال به واسطه 
تأثی��رات بحران اقتصادی بین المللی با چالش همراه ش��د. از س��ال 2014 و 
در س��ال 2015 نیز به تب��ع تنش با غ��رب و اعمال تحریم علیه روس��یه، این 
شاخص ها هر چه بیشتر با نوسان مواجه شدند که دراین بین، کاهش بهاء نفت 

نیز مزید بر علت شد. مقامات مس��کو با تأکید بر تحکیم اقتصاد ملی و تقویت 
زیرساخت های کشور با اتکا به داشته های بومی، تالش دارند تا تأثیرات منفی 
عوامل سیاس��ی ازجمله تحریم های غرب را کاهش داده و ثبات و رش��د را به 
این اقتصاد بازگردانند. مهم ترین ش��اخص های اقتصاد روس��یه طی جدول و 

نمودارهای زیر قابل بررسی است؛

اقتصاد روسیه
و روابط دوجانبه با ایران و جهان

دورهضریب تغییرقبلیمبنافعلی
سه ماهه5.4 : 4.1-1.31-09 - 0.572015-نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

ماهیانه4.8: 065.214.1 - 5.12017نرخ بیکاری
ماهیانه3.6: 064.12333 - 4.42017نرخ تورم
روزانه5: 069.2517 - 92017نرخ بهره

ماهیانه185 : 20356-058001 - 85192017موازنه تجاری
سالیانه7.4: 1215.992.1 - 172016بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

بازارها
روزانه0.98: 0758.9882.45 - 59.042017پول

روزانه18.53: 0719522285 - 19512017 امتیازبازار سهام
روزانه6.26: 077.7816.33 - 7.792017 درصداوراق قرضه دولتی ده ساله

تولید ناخالص داخلی
سه ماهه5.4 : 4.1 -1.31 -09 - 0.572015 - درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی

سه ماهه11.2 : 12.1 -030.3 - 0.52017 درصدنرخ رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
سالیانهUSD2016 - 1213662231 : 196 - 1283میلیاردتولید ناخالص داخلی

سه ماههRUB2017 - 031666819555 : 6567 - 19555 میلیاردتولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت
سه ماههRUB2017 - 0342234746 : 1710 - 2996 میلیاردتشکیل سرمایه ثابت ناخالص

سالیانهUSD2016 - 121114511616 : 5506 11099تولید ناخالص داخلی سرانه

شاخص های اقتصادی روسیه
محمد پارسا
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PPP 24026تولید ناخالص داخلی سرانه USD2016 - 122412425144 : 11918سالیانه
RUB2015 - 1259321789 :2 - 65166840  میلیونتولید ناخالص ملی 2 5 1 9 7 8

65166840
سالیانه

کار
ماهیانه4.8: 065.214.1 - 5.12017 درصدنرخ بیکاری
ماهیانه60.4: 0571.774.1 - 71.92017 میلیونافراد شاغل
ماهیانه3.6: 063.910.4 - 3.852017 میلیونافراد بیکار

ماهیانه64.2: 0565.166.6 - 65.22017 درصدنرخ اشتغال
ماهیانه64.2: 0568.870.3 - 68.82017 درصدنرخ مشارکت نیروی کار

سالیانه4.1 : 7.5 -120.7 - 2.22015 - درصدبهره وری
سالیانه120: 12146149 - 1462016 میلیونجمعیت

پول
روزانه5 : 069.2517 - 92017 درصدنرخ بهره

ماهیانه4.2 : 0510.5145.3 - 8.172017 درصدنرخ بهره بین بانکی
ماهیانهUSD2017 - 06405721596566 : 4532 - 412239 میلیونذخایر ارزی

سالیانه3.79 : 126.04102 - 9.192015 درصدنرخ بهره سپرده
تجارت

ماهیانهUSD2017 - 058001- 20356 : 185 - 8519 میلیونموازنه تجاری
ماهیانهUSD2017 - 052609550248 :4100 - 28173 میلیونصادرات
ماهیانهUSD2017 - 051809432481 :2691 - 19654 میلیونواردات

سه ماههUSD2017 - 037140- 32845 : 47723 -22109 میلیونگردش سرمایه
سه ماهه343 : 0316151680 - 16802017 تنذخایر طال

ماهیانهBBL/D/1K2017 - 031071310832 : 5707  10654تولید نفت خام
سه ماههUSD2016 - 124212- 40140 :  3922 - 21202 میلیونسرمایه گذاری مستقیم خارجی

سالیانه5.43: 126.217.21 - 5.432015شاخص تروریسم
سالیانهUSD2016 - 1255548658 :1478 - 6432 میلیونفروش اسلحه

فضای کسب وکار
ماهیانه20 : 7 -1 -06 - 12017 -اطمینان کسب و کار
ماهیانه47.6: 0652.454.7 - 50.32017شاخص PMI تولید

ماهیانه41.3: 0656.358.4 - 55.52017 نقاط شاخصشاخص PMI خدمات
ماهیانه16.9 : 17.7 -065.6 - 3.52017 درصدتولید صنعتی

ماهیانه26.1 : 24.4 -061.2 - 1.72017 درصدتولیدات صنعتی )ماهانه(
ماهیانه28.1 : 27.1 -065.7 - 2.92017 درصدتولید صنعتی
سه ماهه1103: 0332143634 - 30802017ورشکستگی

سالیانه4.13: 124.444.51 - 4.512017 امتیازشاخص رقابتی
سالیانه43: 124567 - 432017رتبه رقابتی

سالیانه21: 122929 - 292016 امتیازشاخص فساد مالی
سالیانه47: 12119154 - 1312016رتبه فساد مالی

سالیانه36: 1236124 - 402016آسانی کسب و کار
مسکن سازی

سالیانه7.6 : 56.9 -0.3 -12 - 0.42016 - درصدشاخص مسکن
ماهیانه19.3 : 30.3 -0.4-05 - 3.82017 درصدمیزان ساخت و ساز
سالیانه58.2 : 1282.787.1 - 87.12015 درصدنرخ مالکیت مسکن

دورهضریب تغییرقبلیمبنافعلی
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20112012201320142015کشور

1805745939618091532775185524453851869532176016304074400مجموع صادرات جهان
18983884002048782200220900728023423430112281855922چین1
14816822021544932014157758725216197428641503870438آمریکا2
14822022741416184200145864697815111365101331193671آلمان3
823183759798567588715097244683845620625024823ژاپن4
581541871556575682567987698566656165573055549فرانسه5
555208898547854448559618559573091134526900733کره جنوبی6
455573380492907472535186743524064899498557620هنگ کنگ7
530575759554677907571246855574475734471957653هلند8
517288693481225754548041853511076481465921609بریتانیا9
523256296501528851518095103528368362458751239ایتالیا10
516992618524766421527265919492144880343907652روسیه15

20112012201320142015کشور

1822945565918227130331185845488811874007118016496088670مجموع واردات جهان
22055562972274461871226591126823460405402306822161آمریکا1
17433949001818199200194999231519580213011681670816چین2
12602975371173287600119448262512238365931056340529آلمان3
700851646663268640671253553659872076651495605فرانسه4
717606233689137011657222528694823238629228889بریتانیا5
855380474885843335833166061822251112626082778ژاپن6
510854738553486469621416868600613066547568456هنگ کنگ7
524405224519575597515572970525563837436547721کره جنوبی8
492837632501134302506162309508438214419077203هلند9
450579509462366181461764140463029337418801083کانادا10
306091490316192918314945095282602367182781965روسیه25

International Trade Center :منبع

جایگاه روسیه در صادرات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )2011-2015(

جایگاه روسیه در واردات کاال در بازار جهانی )هزار دالر( )2011-2015(
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International Trade Center :منبع

تهران و مس��کو باوجود تعامالت زیاد سیاس��ی، مبادالت تجاری ناچیزی 
دارند، به طوری که تبادالت تج��اری دوجانبه درصد اندکی از تجارت خارجی 
آن ها را ش��امل می ش��ود. اقالم عمده صادراتی ایران به روس��یه را میوه جات، 
خشکبار، س��بزیجات، پس��ته و انگور خشک ش��امل می ش��ود و عمده ترین 
محصوالت وارداتی از روس��یه نیز غالت، چوب، کاغذ، ماش��ین آالت و فلزات 
هس��تند. حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه در س��ال 2016 در مقایسه با 
س��ال پیش از آن، به لطف رف��ع موانع تجاری، اعم��ال تحریم های غرب علیه 

روس��یه و مش��کالت تجاری با ترکیه، 70 درصد افزایش یافته ارزش مبادالت 
دوجانبه ایران و روس��یه در س��ال 2016 به 2.2 میلیارد دالر رسید که بیشتر 
آن شامل صادرات ماش��ین آالت، تجهیزات، بخش حمل ونقل، مواد غذایی و 
فلزات روس��یه به ایران بوده اس��ت. صادرات مواد غذایی ایران به روسیه تنها 
0.3 میلیارد دالر )300 میلی��ون دالر( از این تراز تجاری را به خود اختصاص 

داده است

تجارت دوجانبه ایران و روسیه

کاال
کل واردات روسیهکل صادرات ایرانصادرات ایران به روسیه

201320142015201320142015201320142015
432،921355،129261،38667،884،44167،431،38438،316،530314،945،095286،648،777182،781،965کل کاالها

115،309117،414106،931220،586238،917174،8832،881،7872،959،0781،891،685سبزیجات و ریشه های خوراکی1

160،134103،26482،8841،222،2771،459،9641،105،4596،401،8985،479،5773،944،184میوه های خوراکی، آجیل،  خشکبار،  صیفی جات2

48،81542،21113،445599،339665،505557،0891،519،4481،433،786858،596نمک، گوگرد، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان3

14،96819،04412،5523،079،8463،278،8552،914،46011،466،62111،030،0327،629،191پالستیک و مواد پالستیکی4

23،17823،8579،58676،67778،92744،4931،600،4921،605،0481،085،051سبزیجات، میوه، آجیل و مواد آماده کردن خوراک5

2،5851،4506،314182،837195،80384،26156،964،84452،105،38734،147،899انوع ماشین آالت، راکتورهای هسته ای، دیگ و غیره6

13،57413،2155،85998،05585،24148،08214،552،45012،804،3908،691،484محصوالت دارویی7

21،26111،8514،0643،061،4552،368،2962،079،2403،329،0683،099،2242،645،671مواد شیمیایی آلی8

5483813،8782،753،7322،165،5571،138،4961،754،2691،910،2761،111،337کانی ها، تفاله، خاکستر9

2،7622،2192،881128،876137،922110،4041،261،7741،300،1001،222،621قهوه، چای، ماته، ادویه و ترشیجات10

3،3202،8051،97681،60772،32332،30940،193،69731،426،47415،377،788وسایل نقلیه غیر از راه آهن، تراموا11

832341،46211،48612،5809،2581،817،9421،765،1281،102،941فراورده های خوراکی متفرقه12

7،1542،9211،23283،99484،60657،7181،254،4221،154،631719،731شیشه و ظروف شیشه ای13

3،1832،0091،07058،29654،37834،9948،185،1916،904،8234،077،681قطعات آهن یا فوالد14

1،40494094513،15010،3487،0871،092،722922،643673،306سایر منسوجات، کاالهای پارچه ای، پوشاک مستعمل15

کاال
کل صادرات روسیهکل واردات ایرانصادرات روسیه به ایران

201320142015201320142015201320142015
1,168,6161,325,5141,017,21463,677,79172,723,27843,860,844527,265,919497,833,529343,907,652کل کاالها

304،400532.817437.0624.994.0524.999.2382.588.6784.752.1377.086.7165.652.551غالت1

363،860396.524207.3432.425.0073.138.1452.631.11920.069.84420.555.65515.220.408آهن و فوالد2

166،91130.010120.294576.805671.045567.4767.330.1927.763.7496.313.519چوب، فرآورده¬های چوبی و زغال چوب3

25،39515.24069.0589.029.41011.890.9377.109.6648.867.9239.256.9328.677.456انواع ماشین آالت، رآکتورهای هستهای، دیگ و غیره4

38،24642.09032.2711.937.8601.207.494739.2292.185.1932.266.2951.873.970روغن و چربی های حیوانی و گیاهی و غیره5

30،81726.14929.1781.390.7551.474.579972.7772.055.0682.260.1921.831.303کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ و کارتن6

78،08852.62522.2325.420.0207.107.9213.944.2684.977.3074.929.0463.458.775وسایل برقی و الکترونیکی7

5،59216.54420.989369.067347.543320.4378.035.0555.130.8213.843.344مواد شیمیایی غیرآلی، ترکیبات فلزی گرانبها، ایزوتوپ ها8

7،9958.05417.560108.219116.49137.393469.192432.532535.360کتاب، روزنامه، تصاویر و غیره چاپی9

59،38927.9719.903516.268757.745357.157372.036.096346.119.387216.101.147سوخت های معدنی، روغن، مواد تقطیر شده و غیره10

9،64410.0927.516102.82687.50179.9471.125.2331.194.7101.150.260خمیر چوب، مواد الیافی سلولزی و مواد بازیافتی آن ها11

14،23914.7726.288317.56937.093158.7502.300.836824.1561.247.085کشتی، قایق و سایر وسایل شناور12

9،9724.8875.2791.252.528949.914387.503735.159816.302778.809تنباکو و بدل ساخته تنباکو13

8،9896.3454.9572.205.9572.776.7181.803.4612.570.4232.680.9242.308.999پالستیک و مصنوعات پالستیکی14

309764.7084.484.9926.188.3763.198.5104.821.5533.246.5572.7وسایل نقلیه به غیر از راه آهن، تراموا15

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول صادراتی ایران به روسیه 2015-2013 )هزار دالر(

جدول مقایسه ای 15 کاالی اول وارداتی ایران از روسیه 2015-2013 )هزار دالر(
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ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
160cm 7.009.166واگن های باري سبک و سنگین را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ارتفاع بیش از
260cm 2.508.920واگن های باري سبک و سنگین را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ا ارتفاع بیش ا ز
1.691.876سایر امالح دي اتانول امین غیر مذکور درجاي دیگر3
460cm 1.110.386واگن های باري سبک و سنگین را ه آهن یا تراموا، روباز، با دیواره های جدانشدنی به ا ارتفاع بیش ا ز
1.050.374بوژي و بوژي راهنماي لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا یا نواقل روي خط راه آهن غیرازردیف5
691.470دي اتانول آمین6
500.487عدس )Lentil( خشک، غالف کنده، حتي پوست کنده یا شده7
149.383قالب ها و سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیرهای لکوموتیوهاي راه آهن و اجزا ء و قطعات آن ها8
150.623قالب ها و سایر وسایل کوپلینگ، ضربه گیرهای لکوموتیوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آن ها9
143.957دي اتانول آمین10
71.474ترمزهاي با هوای فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتیو راه آهن یا تراموا یا نوا قل روي خط را ه آهن11

15,078,116 دالر  مجموع کل

آمار واردات از فدراسیون روسیه گمرک سرخس در سال 1395

ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
1.691.876سایر امالح دي اتانول امین غیر مذکور در جاي دیگر1
691.470دي اتانول آمین2
143.957دي اتانول آمین3

2,527,303 دالر  مجموع کل

آمار واردات از کشور فدراسیون روسیه به گمرک منطقه ویژه اقتصادي سرخس در سال 1395

ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
503.411ماشین آالت نانوایي یا نان شیرینی پزي، بیسکویت سازی و ماشین آالت تولیدماکاروني، اسپاگتي یا محصوالت همانند1
72.071ماشین های آهنگري یا منگنه کاري قالبي )ازجمله پرس ها( و چکش ها2
34.964دانه آفتابگردا ن، حتي خردشده3
32.102اسکلت و قطعات اسکلت که درجاي دیگرذکرنشده، ا زچدن، آهن یا ازفوالد4
27.483کف پوش هاي غیرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتیک یا مصنوعي آماده مصرف5
14.490سایرمصنوعات دیگر ازآهن یا فوالد غیرمذکوردرجاي دیگر6
12.050رختدان، چمدان، کیف )بزک، اسناد، مدرسه( و محفظه هاي همانند، باسطح خارجي ازچرم طبیعي یا ورني شده7
858مجسمه هاي کوچک و سایر اشیاء تزئیني ازموا د پالستیکي8
134تابلوهاي را هنما، تابلوهاي اماکن وعالئم دیگر، ازفلزمعمولي9
72پرژکتورها، بزرگ کننده ها وکوچک کننده ها10
51گل، برگ ومیوه مصنوعي و اجزاء آن ها؛ اشیاء ساخته شده از گل، برگ یا میوه مصنوعي از سایر مواد11
50-سایر گیرنده هاي تلویزیوني رنگي غیر مذکور12
47مبل هاي فلزي ا زا نواعي که در دفاترکار مورد استفاده قرارمي گیرند13
34سایرکابل هاي الیاف نوري بجزردیف 1485447010

697,817 دالر  مجموع کل

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسیه گمرک مشهد در سال 1395
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ارزش - دالرتوضیحات تعرفهردیف
185.953رب گوجه فرنگی1
128.984رب گوجه فرنگی2
123.840رب گوجه فرنگی3
90.433رب گوجه فرنگی4
82.080رب گوجه فرنگی5
76.806ماشین های نوردگرم و ماشین های نوردگرم و سرد توام شده براي فلزات6
72.416اشیاء براي بهدا شت یا داروخانه از کائوچوي ولکانیزه سفت نشده، غیرمذکور درجاي دیگر7
63.497کف پوش هاي غیرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتیک یا مصنوعي آماده مصرف8
59.558رب گوجه فرنگی9
54.720رب گوجه فرنگی10
53.275رب گوجه فرنگی11
32.628رب گوجه فرنگی12
32.000تیزا بي بي دا نه )ا نگورخشک کرده(13
26.640رب گوجه فرنگی14
26.553مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجاي دیگرغیر هموژنیزه15
25.784مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجاي دیگرغیر هموژنیزه16
25.604آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 1720
سبزیجات، میوه، میوه هاي سخت پوست، پوست میوه و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند )آب گرفته شده، 18

21.000براق شده یا متبلور(.

17.790ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه، ا زچیني.19
18.480مربا، ژله، مارماالد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیرمذکوردرجاي دیگرغیرهموژنیزه20
10.200سایر لوبیا )گونه phaseolus، گونه vigna( بغیر از لوبیا بصورت دانه21
9.384رب گوجه فرنگی22
ظروف شیشه اي اوپال بغیرازنوع داراي ضریب انبساط خطي نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده 23

9.000حرارتي بین صفر تا 300 درجه سانتیگراد

8.457سنگ برا ي کف و دیوا ر24
7.236چاي سبز )تخمیر نشده( عرضه شده به نحوي دیگر25
6.000چاي سیاه )تخمیرشده( وجزئا تخمیرشده به نحوي دیگر بجز ردیف هاي 2609024010
سبزیجات، میوه، میوه هاي سخت پوست، پوست میوه و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند )آب گرفته شده، 27

5.140براق شده یا متبلور(.

3.188کف پوش هاي منگوله باف، ازموادنسجي سنتتیک یامصنوعي که درجاي دیگرگفته نشده.28
2.675آجرمجوف، آجرسقف پوش و ا شیاء همانندازسرا میک.29
2.079پوره و پوره کنسانتره میوه هاي گرمسیري هموژنیزه )آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچي(30
1.987سایر پسته هاي غیر مذکور درجاي دیگر تازه یا خشک کرده31
32)Rosos( 93گل هاي سرخ
90سایر غیر از اقالم مشمول ردیف هاي 20081100 لغایت 3320089200
75گل وغنچه گل، براي دسته گل یا براي زینت، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر34
27دا نه دا نه ها )granules(. ترا شه ها و پودرسنگ ها )به استثناي مرمر(35
21سایر فرش ها وکف پوش ها از مواد نسجي حتي اماده مصرف به جز جاجیم36

1,283,693 دالر  مجموع کل

آمار کل صادرات به کشور فدراسیون روسیه از گمرک مشهد در سال 1395

fa.tradingeconomics.com - International Trade Center - irvutrade.ir :منابع
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  مهم ترین معضل اس�تان ما، آب برای کشت اس�ت همان گونه که می دانیم 
70 درصد آب مصرفی اس�تان برای کش�اورزی مصرف می ش�ود، آیا ما باید 
به دنبال احداث س�د بروی�م، الگوی کش�ت را عوض کنیم و ی�ا راه های دم 

دست تری هم وجود دارد.
کش��اورزی ماقبل از س��اختن چاه های عمیق با دیم کاری تأمین می شده 
است اما متأسفانه چون گرایش به سمت چاه های عمیق زیاده شده، دیم کاری 
نیز کاهش پیداکرده است تا دیر نشده باید به سراغ زمین های دیم رفت و آن ها 
را زنده کرد. ما باید تغییر مسیر دهیم ادامه این وضع می تواند مشکالت بیشتر 

و فاجعه ایجاد کند.
ما وقتی صحبت از کشت دیم می کنیم، منظور دقیقاً همان روش و کیفیتی 
نیست که پنجاه س��ال پیش بود. قاعدتاً فناوری های جدید به ما این امکان را 
می دهد که مش��کالت ناش��ی از پراکندگی بارش ها را برطرف نماییم. منتها با 
توجه به اینکه ایران ارتباط کم تری با بخش پژوهش��ی و دانش��گاهی جهانی 
دارد خیلی نتوانس��ته از علم روز در آبیاری اس��تفاده کند و ما متأسفانه عادت 
کرده ایم به مسائل علمی و دانشگاهی بی اعتنا باشیم و راه خود را پیش ببریم و 

این باعث عقب ماندگی ما شده است.
در ح��ال حاضر جابه جایی های و انتقال آب بین ح��وزه ای و داخل حوزه ای 
غیرمنطقی صورت می گیرد درحالی که ما بای��د بیاموزیم چگونه آن میزان از 

آبی را که داریم حفظ و درست استفاده کنیم نه اینکه آن را جابه جا کنیم.
در حال حاضر ما با توجه به وس��عت کش��ور به طور متوس��ط ساالنه 420 
میلی��ارد مترمکعب نزوالت در س��طح کش��ور دریافت می کنی��م. حتی اگر 
بخواهیم مقایسه با توجه به مس��احت کشور ازنظر نزوالت با کشورهای پرآب 
انج��ام دهیم با آن ها فرقی نداریم با این تفاوت که حجم پراکندگی در کش��ور 
ما باالس��ت. از این 420 میلیارد مترمکعب چیزی حدود 130 میلیارد آن در 
چرخه تأمین و بهره برداری قرار دارد که این میزان توس��ط وزارت نیرو تأمین 
می ش��ود. مدیریت مصرف آن را نیز وزارت کشاورزی به عهده دارد. دراین بین 

عماًل حدود دوسوم از آب حاصل از بارندگی کم می شود.

  باوجوداین مقدار آب چرا باز سخن از بحران است؟
این آب، آبی اس��ت که در مراتع و زمین های طبیعی می بارد و به پوش��ش 
جنگلی می رس��د اما چون سطح پوش��ش مراتع و جنگل ها محدود است و در 
س��ال های اخیر به دلیل تخریب های به ش��دت کاهش یافته اس��ت عمده این 
آب بعد از مدت بعد از مدت کوتاهی از س��طح خاک تبخیر ش��ده مجدد به جو 

برمی گردد.
مشکل اساسی که ما داریم این است که 70 درصد از اراضی کشور ما حدود 
30 درص��د از بارش ها را در خ��ود دارد و 30 درص��د از اراضی مان 70 درصد 
نزوالت را دریافت می کند و این پراکندگی بارش ها نیز مش��کالت را مضاعف 

کرده است.
بارندگی در ایران بیش��تر در فصل های س��رد صورت می گیرد که پوشش 
گیاهی کمتر به آن نیاز دارد؛ بنابراین پتانس��یل بارش کش��ور خوب است اما 

مشکلش پراکنش و اختالف زمانی است.
ذخای��ر زیرزمینی چند نوع هس��تند. بخش��ی از آن ها به ص��ورت آب های 
زیرسطحی در اعماق کم قرار دارند و برخی در اعماق بیشتر هستند. مسئوالن 
در حال حاض��ر دارند به سمت وس��وی اس��تفاده از آب ه��ای عمیق حرکت 
می کنند که دوره تش��کیل آن ها خیلی طوالنی است. ش��اید هزار سال طول 
بکش��د تا این مقدار آب تولید شود و برداشتی که از این منابع در حال دریافت 
اس��ت یک امر جبران ناپذیر اس��ت. هرچند آب های نسبتاً کم عمق زیرزمینی 
همچون س��فره آب های زیرزمینی نیز حدود 100 سال طول می کشد تا پس 

از مصرف مجدد تولید شوند.

  برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی استان چه صدمه ای به منابع می زند؟
در کش��ور ما آمار اضافه برداشت آب در ش��هرهای مختلف تفاوت چندانی 
ندارد. در همه بخش ها این مس��ئله مش��هود اس��ت که آب های زیرزمینی در 
مع��رض نابودی اس��ت. در ح��ال حاضر نکته مهم��ی که وج��ود دارد و به آن 
بی تفاوتی می ش��ود این اس��ت که در آینده به چندان دور استفاده از آب های 

با فناوری های جدید
باید به کشت دیم بازگردیم

دکرت جواد طباطبایی در گفت وگو با خربنگار ما عنوان کرد:

مسئله آب و کم آبی موضوعی نیست که تنها به دیروز، امروز و فردا محدود شود، موضوعی است که حداقل در سال های اخیر بسیار 
درباره آن خوانده یا شنیده ایم ولی در سال های اخیر به دلیل عدم مدیریت جامع و استفاده نامعقول از منابع خدادادی آب های زیرزمینی 
کشور به ویژه در استان خراسان و دشت مشهد وارد فاز بحران شده است. در همین راستا و برای آشنای بیشتر با این بحران و راهکارهای 
مقابله با آن خبرنگار ما گفت وگویی با دکتر طباطبایی، عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و پژوهشگری که 

چندین تألیف در این خصوص داشته و همچنین عضو شورای پژوهشی دفتر کشاورزی اتاق ایران  داشته است که باهم می خوانیم.
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زیرزمینی، به دلیل برداش��ت بی رویه از ذخایر پایین رفته و برداشت آن دیگر 
نیز اقتصادی نخواهد بود.

براساس اعالم مس��ئولین اس��تانی به دلیل تداوم خشک سالی ها و کاهش 
بارندگی ه��ا از 224 میلی متر به 200میلی متر در دو دهۀ گذش��ته، تغییرات 
اقلیمی  و گرم شدن هوا و برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی به عنوان 
تنها تأمین کنندۀ آب ش��هرهای خراس��ان رضوی به ویژه در بخش کشاورزی 
باعث افت سطح س��فره های آب زیرزمینی شهرها به میزان حدود یک متر در 
سال شده و34 دش��ت از 37 دشت موجود استان را در شرایط حاد قرار داده و 
درنتیجه محدودیت شدید آبی را برای ش��هرهای استان رقم زده است. بیالن 
منفی دشت های آب اس��تان یک میلیارد و 167 میلیون متر مکعب است و در 
25 سال گذشته 30میلیارد مترمکعب از منابع استراتژیک آب های زیرزمینی 
کم شده است. این میزان معادل ظرفیت تمامی  سدهایی است که تاکنون در 
کشور ساخته شده اس��ت و به معنای دیگر هرس��ال یک متر از سفره های آب 
زیرزمینی اس��تان افت پیدا می کند. همچنین میزان برداشت آب از منابع آب 
زیرزمینی در استان به نسبت منابع تجدید پذیر بسیار زیاد است؛ به طوری که 
براساس اس��تاندارد جهانی در شرایط مطلوب حداکثر باید 40درصد از منابع 
آب تجدید پذیر در هر کش��ور برداشت ش��ود، اما این رقم در خراسان رضوی 
به طور متوسط س��االنه 130درصد است، ازاین رو نه تنها کل منابع آب تجدید 
پذیر در استان استخراج می ش��ود، بلکه 30درصد از ذخایر قبلی نیز استفاده 
می ش��ود. همچنین نکته دیگری هم که در خصوص استفاده بیش ازحد از این 
آب ها وجود دارد این اس��ت که منابع آب های ش��یرین ما به سبب قرارگیری 
در نزدیک��ی کویره��ا پس از مدتی، به دلیل حرکت آب های ش��ور به س��مت 
این منابع، افزایش ش��وری خواهند داش��ت همان طور که شاهد رخ دادن این 
واقعه در شهرهای مختلف هس��تیم. در حال حاضر افزایش شوری باعث شده 
کشت های خاصی چون پس��ته که مقاوم به شوری است بتواند به حیات ادامه 

دهند و این امر باعث کنار گذاشته شدن بسیاری از کشت ها خواهدشد.
یکی دیگر از مس��ائلی که براثر برداش��ت بی رویه آب های زیرزمینی اتفاق 
می افتد فرونشس��ت )Land subsidence( اس��ت. این وضعیت در بسیاری از 
نقاط کشور به خصوص خراسان که دشت ها با بیالن صنفی آب های زیرزمینی 
روبرو هستند مش��اهده می گردد. نشست زمین و فشردگی منافذ خاک باعث 
ایجاد ش��کاف های عمیق در س��طح زمین و خس��ارات به تأسیس��ات و راه ها 
می ش��ود و بعد از نشس��ت زمین دیگر این منابع در صورت بارندگی هم قابل 

بازیافت نیز نخواهد بود.

  آیا نمی توان از روان آب ها از طریق سدهای بیشتر استفاده کرد؟
بهره برداری از س��دها نیز محدودیت دارد چون همه جا قابل اجرا نیس��تند 
اما به مقدار کم و یا زیاد همه جا اتفاق میافتد و چنانچه مش��کل اختالف زمان 
بارش و زمان مصرف را به طریقی جل کنیم می توان به طور مس��تقیم از سهم 

تبخیر استفاده برای جبران کم آبی در اقصی نقاط کشور بهره برد.
در کشور سیالب هیچ متولی ای ندارد و دلیل آن هم این است که به سیالب 
تنها به چشم جلوگیری از خسارت نگاه می شود و همین امر باعث می شود که 

هیچ برنامه ریزی روی آب سیالب ها صورت نگیرد.

  آیا نحوه توزیع آب در شهرها با نگاه آب شرب سالم قابل تغییر است؟
در خصوص آب های شهری و غیرش��هری، ما گاهی در تشخیص اولویت ها 
دچار اشتباه می شویم. مس��ئولیت حوزه شهری و غیرش��هری باهم متفاوت 
است اما گاهی مس��ئولین این تفاوت ها را تشخیص نمی دهند. به عنوان نمونه 
ما در ش��هر مش��هد با باال آمدن آب ه��ای زیرزمینی روبروی��م درحالی که در 

دشت های اطراف مشهد با مشکل پایین رفتن آب مواجه ایم.
در برخی مناطق شهری، آب به زیرزمین خانه ها رسیده است اما متأسفانه 
بعض��ی همکاران دانش��گاهی هم به ج��ای پرداختن ب��ه این معض��ل و ارائه 
توصیه های الزم برای هر چه بیش��تر مصرف کردن ای��ن منابع، دنبال تحقیق 
روی گونه های کم مصرف مناس��ب برای فضای سبز هستند. درحالی که چون 
این آب به دلیل مجاورت با فاضالب و چاه های جذبی در درون شهرها کیفیت 

باالیی ندارد برای فضاهای سبز مناسب است.
ما آب ش��رب باکیفیت مناسب را برای مصارف غیر شرب استفاده می کنیم 
که بس��یار آس��یب زننده اس��ت درصورتی که در ش��هرهای بزرگ جهان، آب 
برای مصارف بهداشتی از طریق ش��بکه و آب شرب از طریق بطری در اختیار 
می گذارند. مش��کالت ما خیلی روش��ن اس��ت، راه حل هایش هم خیلی ساده 
اس��ت فقط هماهنگی برای انجامش نیست. از سوی دیگر جهاد کشاورزی نیز 
بدون توجه به مشکالت تأمین آب و در رأس آن محدودیت آب های زیرزمینی 
به جای تالش برای کاه��ش اتکا به این منابع تنها ب��ه دنبال مدیریت مصرف 
است که نتیجه آن به جای کاهش مصرف تنها افزایش راندمان در واحد سطح 
بوده اس��ت که این دردی را دوا نمی کند. امیدوارم با توجه به اینکه مش��کالت 
آبی رو به افزایش و وارد مرحله خطرناکی ش��ده اس��ت این معضالت از طریق 

هم فکری و اتخاذ تصمیمات همه جانبه توسط مسئولین حل شود.



  وضعیت بحران آب در کشور چگونه است؟
ایران تنها کشوری نیست در س��ال های اخیر با مسئله ی بحران آب درگیر 
است بلکه جهان در حال تجربه این بحران است به طوری که از پایه جنگ های 

بعدی بر مبنای آب صحبت می شود.
زمین به دلیل فعالیت های انس��انی، عمدتاً مصرف س��وخت های فسیلی و 
تولید گازهای گلخانه های به س��مت گرمایش می رود، به طوری که بر اس��اس 
گزارش های جهان��ی به طور میانگین درجه حرارت جهان در طول صدس��ال 
گذش��ته حدود یک درجه افزایش یافته اس��ت و با توجه به گس��ترش فعالیت 
بشری و افزایش مصرف سوخت های فس��یلی این روند در حال افزایش است. 
این گرمایش اثرات ناخوش��ایند فراوانی بر زندگی انسان ها، جانوران و گیاهان 
می گذارد. تغییر اقلیم باعث افزایش دمای میانگین زمین شده درنتیجه تبخیر 
و تعرق افزایش یافته اس��ت بنابراین احتمال و دوره های خشک سالی افزایش 
می یابد. میزان و دوره های بارش تغییر کرده است. درنتیجه زمین های زراعی 
به غیرزراعی تبدیل خواهد ش��د و این یعنی گس��ترش بیابان ها و روزبه روز به 

وسعت بیابان های افزوده خواهد شد.

وضعیت ما در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای با بیشترین حساسیت 
و تبعات ناش��ی از تغییرات اقلیم��ی و عدم برنامه ریزی و گس��ترش بیابان ها 

متأسفانه از متوسط جهانی بدتر است.

  راهکارهای مقابله با این بحران چیست؟
کش��اورزی قطب اقتصاد هر کشور به ش��مار می آید و تضعیف آن به بهانه 
کم آبی اش��تباه بزرگی اس��ت، در حقیقت باید به تناس��ب تغییرات اقلیمی و 
ش��رایط زیس��ت محیطی و همچنین با نگاهی به ظرفیت منابع آبی، کش��ت 
محصوالت در بخش کش��اورزی مدیریت ش��ود و این یک ضرورت به ش��مار 
می آید. خشک س��الی و عدم مدیریت صحیح منابع آبی، بسیاری از معادالت 
کش��اورزی ای��ران را به هم زده اس��ت اما ای��ن روند نباید ب��ه تضعیف بخش 

کشاورزی منجر شود. در حال حاضر کشورهای نظیر عربستان، امارات، چین 
و ... که من به آن ها مشاوره می دهم حتی در برخی نقاط خاک مساعدی برای 
کش��ت و کار ندارند ولی به دنبال توسعه کش��اورزی خود هستند. در حقیقت 
آنچه باید در ایران اصالح ش��ود. مدیریت بخش کش��اورزی اس��ت و ذیل آن 
تغییراتی جدی درکش��ت محصوالت صورت گیرد. پ��س همان طور که ذکر 
کردم باید برای حل این معضل به س��ه راه��کار تصحیح خاک و آب، مدیریت 
منابع آب و همچنین کشت گیاهان مقاوم در برابر شوری و کم آبی توجه کرد.

  مهم ترین مشکالت ما در حل این بحران چیست؟
متأس��فانه ضعف بزرگ در این حوزه، مدیریت اس��ت چراکه برای مدیریت 
بح��ران کم آبی و بیابان زایی باید در ابتدا ط��رح مدیریت جامع تهیه گردد که 
طی آن ضمن بررس��ی جوان��ب مختلف موضوع، وظایف افراد، س��ازمان های 

مسئول و گروه های اجتماعی برای حل معضل مشخص و ارائه شده باشد.
ضعف دیگر در این حوزه عدم توجه به اهمیت آموزش در بخش کشاورزی 
ایران اس��ت که متأس��فانه نگاه سنتی کش��اورزان ما و مقاومت در برابر مدرن 
شدن و حتی عدم هم گامی کشاورزان با تغییرات اقلیمی، از عوامل مؤثر است.

  چه تالش های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی انجام شده است؟
تالش های جهانی برای توس��عه کشاورزی، متناس��ب با تغییرات اقلیمی و 
همسو با نیاز غذایی مردم در حال انجام است. من و همکارانم در این حوزه نیز 
 Let feed Th هر هفته جلساتی را در چارچوب اجرایی برنامه های تحت عنوان
world برگ��زار می کنیم که محوریت آن تأمین غذا برای جهان و کش��ورهای 
فقیر اس��ت. دغدغه دانشمندان حاضر در این برنامه، تغییرات سریع جمعیتی 
و اقلیمی جهان اس��ت که خطر گرس��نگی را افزایش می ده��د و ازاین جهت 
به نظر می رس��د که کش��ورهای مختلف باید هر چه س��ریع تر به این جریان 
بپیوندند و در راس��تای تأمین نیازهای غذایی نس��ل های آینده خود گام های 
مؤثری بردارند. چراکه قبل از این پیش بینی ها ازاین قرار بود که تا سال 2050 
ح��دود دو میلیارد نفر به جمعیت جهان افزوده خواهد ش��د اما حاال برآوردها 
حکایت از آن دارند که این رش��د جمعیتی تا سال 2030 محقق خواهد شد و 
فرصت کشورها و مجامع بین المللی مرتبط برای مدیریت این شرایط و تأمین 

نیازهای این جمعیت عظیم کمتر شده است.

ضعف مدیریت و بی توجهی به آموزش با نگاه سنتی به کشاورزی
از عوامل مؤثر در تشدید بحران آب در ایران

پروفسور محمد پرسک لی پدر فضای سبز در گفتگو با خربنگار ما:

بحران آب جدی است، در اکثر مناطق، سطح آب های زیرزمینی 
به شدت افت کرده، سطح آب دریاچه ها تاالب ها و سدها 

کاهش یافته است، توسط جامعه شناسان هشدارهای مبنی بر ایجاد 
چالش های جدی ناشی از بحران آب هر از چندگاهی مطرح می شود، 

خشک سالی، بحران آب و بیابان زایی در ایران از مرز هشدارها 
گذشته است، در همین راستا و در حاشیه همایش آموزشی »مباحث 

نوین در مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در کشاورزی« که در 
محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد با پرفسور محمد 

پسرک لی دانشمند برتر و مرد سال 2005 میالدی )به انتخاب 
سازمان بیوگرافی آمریکا(، ملقب به پدر فضای سبز و بیابان های 

جهان گفت وگویی داشتیم که باهم مرور می کنیم.

باید برای حل این معضل به سه راهکار تصحیح خاک و آب، مدیریت 
منابع آب و همچنین کشت گیاهان مقاوم در برابر شوری و کم آبی 

توجه کرد
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- میانگی��ن نزوالت جوی در دوره آماری: 223 میلی متر )میانگین 10 س��اله 
اخیر 196.5 میلی متر(

- متوسط حجم نزوالت جوی ساالنه: 26353 میلیون مترمکعب
- میزان تبخیر و تعرق ساالنه: 19554 میلیون مترمکعب

- میزان پتانسیل منابع آب تجدیدشونده: 6799 میلیون مترمکعب
- سهم آب های زیرزمینی از منابع تجدیدشونده: 5278 میلیون مترمکعب

- سهم آب های سطحی از منابع تجدیدشونده: 1521 میلیون مترمکعب
- حجم آب قابل تنظیم سدهای استان: 619 میلیون مترمکعب

- تعداد رودخانه های مهم: 32 رودخانه
- تعداد رودخانه های مرزی: 10 رودخانه

- حج��م آب خروج��ی از رودخانه ه��ا به اس��تان های هم ج��وار: 20 میلیون 
مترمکعب

- حج��م آب خروج��ی از مرزه��ای بین المللی )س��هم ای��ران(: 85 میلیون 
مترمکعب. با احداث س��دهای در دس��ت اجرا قس��مت عم��ده ای از آب های 

خروجی از استان مهار خواهد شد.
- می��زان برداش��ت از منابع آب زیرزمین��ی )آماربرداری سراس��ری(: 6404 

میلیون مترمکعب
- کسری مخزن دشت ها )متوسط(: 1126 میلیون مترمکعب

- کسری مخزن دشت ها )سال آبی 94-93(: 1162 میلیون مترمکعب
- وضعیت ممنوعیت دشت های استان

- تعداد کل دشت ها: 37 دشت
- تعداد دشت های آزاد: 3 دشت

- تعداد دشت های ممنوعه: 19 دشت
- تعداد دشت های ممنوعه بحرانی: 15 دشت

وضعیت کلی منابع آبی خراسان رضوی
منبع:شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

تعداد و حجم برداشت ساالنه منابع آب زیرزمینی )بر اساس آخرین آمار برای سال 1387(

الگوی مصرف آب سطحیالگوی مصرف آب زیرزمینی

مصارف مختلف آب در استان )بر اساس آخرین آماربرداری – سال 1387 (

جمعچشمه )دهنه(قنات )رشته(چاه )حلقه(نوع منبع آبی
246246794637037788تعداد

54755793506404حجم برداشت ساالنه )میلیون مترمکعب(

تخلیه )میلیون مترمکعب(الگوی مصرف آب زیرزمینی
5695کشاورزی

537شرب
172صنعت و خدمات

6404جمع کل

میزان مصرف )میلیون مترمکعب(الگوی مصرف آب زیرزمینی
1166کشاورزی

197شرب
37صنعت و خدمات

1400جمع کل

7804 میلیون مترمکعبحجم کل آب مصرفی )سطحی و زیرزمینی(
6861 میلیون مترمکعبحجم آب مصرفی در بخش کشاورزی

734 میلیون مترمکعبحجم آب مصرفی در بخش شرب شهر و روستا
209 میلیون مترمکعبحجم آب مصرفی در بخش صنعت و خدمات
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به دلیل پیش��ینه تاریخی زمان��ی که صحبت از 
س��رمایه گذاری خارجی به میان می آید اذهان به 
س��مت س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز سوق 
می یابد. بدون شک به دلیل وفور و ارزانی این منابع 
در ایران، س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز هم 
بازده سرمایه گذاری مطمئنی دارد و هم بازگشت 
س��رمایه با ریس��ک کمتر را تضمی��ن می کند. از 
همی��ن رو و نی��ز به دلیل س��اختار اداری نس��بتاً 
منس��جم حوزه نفت و گاز در ایران طی چند دهه 
اخیر، بیش��ترین میزان سرمایه گذاری خارجی در 
این بخش محقق ش��ده است. این وضعیت اگرچه 
مزایا و دس��تاوردهای مثبتی را به همراه داشته و 
موجب ورود تکنولوژی به بخش نفت و گاز ش��ده 
اس��ت ولی آثار س��وء آن همچون بیماری هلندی 
در کشور را تش��دید کرده است. بخش کشاورزی 
ایران به عنوان بخش پایه باس��ابقه چند هزارساله 
و با س��اختاری نسبتاً س��نتی و در اقلیمی خشک 
و ب��ا همه نامالیم��ات درون و برون بخش��ی به هر 
ش��کل ممکن به حیات خود ادام��ه داده و امنیت 
غذایی کش��ور را تا میزان حداقل 80 درصد تأمین 
و تضمین کرده اس��ت. ضرورت افزایش بهره وری 
تولیدات کش��اورزی به منظور تأمی��ن نیاز غذایی 
جمعیت رو به رش��د کش��ور با توجه ب��ه تغییرات 
اقلیمی و تش��دید کمیاب��ی منابع آب��ی، احتمال 
افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و تأکید منطقی 
ب��ر خوداتکای��ی در تولیدات کش��اورزی نیازمند 
س��رمایه گذاری بهینه و افزایش موجودی سرمایه 

در بخش کشاورزی کشور است.
در سال های اخیر کشورهای نوظهور در عرصه 
اقتصاد جهانی اهتمام جدی به توس��عه کشاورزی 
خود داش��ته اند و در این مس��یر از سرمایه گذاری 

تجربه سایر کشورها
در جذب سرمایه

ناصر شاهنوشی
عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

خارجی به نحو مطلوبی بهره برده اند. برای مثال هند که در طول چند س��ال گذش��ته بیشترین نرخ رشد 
اقتصادی را داش��ته اس��ت از سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در بخش کش��اورزی بهره برده است. این 
کش��ور امکان جذب صد درصد سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در بخش کش��اورزی را فراهم ساخته؛ 
درحالی که این امکان را برای س��ایر بخش های اقتصادی این کشور به وجود نیاورده است. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در بخش کشاورزی هند س��رمایه گذاری در ماشین آالت کشاورزی، نهاده های تولیدی 
و فرآوری محصوالت کش��اورزی و حتی فعالیت های مکمل بخش کش��اورزی را ش��امل می شود. چین با 
ایجاد جاذبه ها و مشوق های مناسب توانس��ته است در سال 2012 بیش از 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
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خارجی را از طریق ش��رکت های چندملیتی در بخش کش��اورزی این کشور 
جذب کند. ترکیه مثال موفق دیگری طی س��ال های گذشته در زمینه جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در بخش کش��اورزی بوده اس��ت. این س��ه کشور به 
نحو چش��مگیری ظرفیت تولید در بخش کش��اورزی خود را افزایش داده اند 
و گام های ارزش��مندی را هم در تأمین نیازهای داخلی برداش��ته و هم سهم 
قابل مالحظ��ه ای از بازار جهانی محصوالت کش��اورزی را ب��ه خود اختصاص 
داده اند. قطعاً ایران می تواند از تجارب این کشورها برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی در بخش کشاورزی استفاده کند. در چند دهه اخیر سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی ایران از روند رو به رشد مناسبی برخوردار نبود؛ به گونه ای که 
در برخی سال ها استهالک سرمایه بیش از سرمایه گذاری در این بخش بوده و 
درنتیجه موجودی سرمایه در بخش کشاورزی را با رشد منفی مواجه ساخته 
است. برای تحقق اهداف موردنظر در بخش کشاورزی که در ابتدا به آن اشاره 
ش��د، الجرم رشد چشمگیر سرمایه گذاری در بخش کش��اورزی را باید شرط 

الزم برای دستیابی به این اهداف دانست.
در شرایطی که کمیابی منابع آبی در کش��ور در حال تشدید است و بخش 
کشاورزی بیش��ترین آس��یب را از این محدودیت متحمل می شود، نمی توان 
ازیک طرف س��هم بخش کش��اورزی را از میزان مصرف منابع آبی کاهش داد 
و از طرف دیگ��ر افزایش به��ره وری در تولید محصوالت کش��اورزی را بدون 
س��رمایه گذاری بهینه و بهنگام در این بخش انتظار داش��ت. بدون شک یکی 
از مؤثرترین راه های افزای��ش بهره وری در بخش های اقتصادی ازجمله بخش 
کش��اورزی ایجاد و تقویت زنجیره ارزش در این بخش اس��ت. زنجیره ارزش 
پیوند س��ازمان یافته و هدفمن��د بین مراحل ابتدایی تولید ت��ا آخرین مرحله 

مصرف کاالها و محصوالت اس��ت. برای خلق ارزش افزوده بیش��تر و افزایش 
بهره وری باید ب��ه حلقه های این زنجیره و نقش ارتباطی آن با س��ایر حلقه ها 
توجه کرد. ازآنجاکه پیش��رفت های فناورانه )تکنولوژی( در ارتقای بهره وری 
در تعدادی از حلقه های زنجیره ارزش نقش مؤثری دارد نیاز به سرمایه گذاری 
ازجمله س��رمایه گذاری خارجی در این حلقه ها اجتناب ناپذیر است. از تولید 
بذرهای مقاوم به خش��کی و ش��وری تا مراحل مختلف کاش��ت و داش��ت که 
نیازمند اس��تفاده از روش ه��ا و تکنولوژی ه��ای آب اندوز اس��ت و تا فرآوری 
محصوالت کش��اورزی و بازاریابی و بازرس��انی آن، س��رمایه گذاری خارجی 
می تواند مس��اعدت جدی کند. قطعاً س��رمایه گذاری خارجی امکان استفاده 
از تکنولوژی های مناس��ب را در هر یک از مراح��ل تولید و فرآوری محصوالت 
کش��اورزی فراهم خواهد س��اخت و به بیان دیگر زنجی��ره ارزش محصوالت 
کش��اورزی را تقویت می کند. ازآنجاکه فرآیند تولید محصوالت کش��اورزی 
بخش های مختلف جامعه را به اش��کال متفاوت متأثر خواهد ساخت، می توان 
انتظار داش��ت که افزایش سرمایه گذاری به ویژه س��رمایه گذاری خارجی در 
بخش کشاورزی موجب تش��دید بیماری هلندی در اقتصاد ایران نخواهد شد 
و حت��ی در درمان این بیماری نقش مؤثری را ایفا می کند. باید توجه داش��ت 
که افزایش س��رمایه گذاری خارجی در بخش کش��اورزی نیازمند استفاده از 
شیوه های مناس��ب و متنوع تأمین مالی در این بخش اس��ت. ازاین رو وظیفه 
دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای مدنی مرتبط با بخش کش��اورزی ایجاد 
بس��ترهای منطقی برای امکان به کارگیری س��هل و آس��ان شیوه های تأمین 

مالی در بخش کشاورزی است.

بدون شک یکی از مؤثرترین راه های افزایش بهره وری در بخش های 
اقتصادی ازجمله بخش کشاورزی ایجاد و تقویت زنجیره ارزش در 
این بخش است. زنجیره ارزش پیوند سازمان یافته و هدفمند بین 
مراحل ابتدایی تولید تا آخرین مرحله مصرف کاالها و محصوالت 
به  باید  بهره وری  افزایش  و  بیشتر  ارزش افزوده  برای خلق  است. 

حلقه های این زنجیره و نقش ارتباطی آن با سایر حلقه ها توجه کرد

سرپرست دفتر جذب و حمایت از س��رمایه گذاری استانداری خراسان 
رضوی از جذب 5.5 میلیون دالر س��رمایه گذاری خارجی در سه ماهه اول 

سال جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره کل رواب��ط عمومی اس��تانداری خراس��ان رضوی، 
شکوه میرشاهی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: این سرمایه گذاری ها در 
حوزه های فرش ماش��ینی، زیورآالت و طال، چاپ و بسته بنده و ساخت و 
مونتاژ بردهای الکترونیکی از کشورهای افغانستان و چین با بیش از 155 

فرصت شغلی جذب شده است.
وی افزود از ابتدای سال 106 شرکت با سهامداران خارجی با سرمایه ای 
بالغ بر 30 میلیون دالر خارج از چارچوب  تضامین دولتی نیز ثبت شده اند.

سرپرست دفتر جذب و حمایت از س��رمایه گذاری استانداری خراسان 
رضوی اش��اره به نام گذاری س��ال از س��وی مقام معظم رهبری به اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: در همین راستا این دفتر با توجه به نقش 
س��رمایه گذاری خارجی در ایجاد فرصت های جدید تولیدی و ش��غلی در 

کشور، اهمیت ویژه ای برای این حوزه قائل است.
میرشاهی تصریح کرد: پیرو مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
مبنی برجذب 15 میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در س��ال جاری، 
برش اس��تانی این مصوبه در خردادماه ابالغ شده که خراسان رضوی ملزم 
به جذب 1050 میلیون دالر در س��ال 96 اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: 
دفتر جذب و حمایت از س��رمایه گذاری اس��تانداری، به عنوان نهاد متولی 
حوزه سرمایه گذاری با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی، میزان جذب 

سرمایه در بخش های مختلف را هدف گذاری کرده است.
سرپرس��ت دفت��ر ج��ذب و حمای��ت از س��رمایه گذاری اس��تانداری 
خراس��ان رضوی تأکید کرد: تمامی دس��تگاه های اجرایی اس��تان مکلف 
ب��ه ارائه خدمات ب��ه س��رمایه گذاران داخلی و خارجی و تس��هیل فرایند 

سرمایه گذاری هستند.
میرش��اهی ادامه داد: سرمایه گذران می توانند ش��کایات خود از تعلل 
دستگا ه های اجرایی را پیگیری و متخلفان به هیئت رسیدگی به تخلفات 

اداری کارکنان دولت معرفی خواهند شد.

صدور مجوز
5.5 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی
در استان طی سه ماهه نخست سال جاری

رسپرست دفرت جذب و حامیت از رسمایه گذاری
استانداری خراسان رضوی خرب داد؛
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بیش از دو هزار س��ال قبل امپراتوری چین به ایجاد جاده ابریش��م کمک و 
شبکه ای از مسیرهای تجاری را راه اندازی کرد که چین را به کشورهای آسیای 
مرک��زی و جهان عرب وصل می ک��رد. در آن زمان اصلی ترین کاالی صادراتی 
چین ابریشم بود و به همین دلیل این مسیر تجاری که چین حمایت از ساخت 
آن را بر عهده داشت جاده ابریشم نام گذاری شد و قرن ها به عنوان اصلی ترین و 
مهم ترین مسیر تجاری دنیا بود؛ اما از نتایج اصلی ساخت این جاده را می توان 
توسعه اقتصادی و زیرساختی کشورهایی دانست که در مسیر جاده ابریشم قرار 
داشتند. این روند توسعه برای بیش از 100 سال در آسیا ادامه داشت و تقویت 
جایگاه اقتصادی آسیا در سطح بین المللی و تقویت قدرت سیاسی این قاره در 
تصمیم  گیری های دنیا هم درنتیجه توسعه این جاده و سهم بزرگان در تجارت 
جهانی بود؛ اما با توس��عه روش های ارتباط��ی به خصوص حمل ونقل دریایی و 
هوایی دیگر جاده ابریشم کارایی خود را از دست داد ولی خاطره موفقیت آمیزی 
که این طرح برای چینی ها داشت باعث شد تا مقامات این کشور بازهم طرحی 

مشابه را پیشنهاد دهند و تالش کنند به مرکز تجارت دنیا باز گردند.

طرح در سال 2013 پیشنهاد شد

در س��ال 2013 رئیس جمهوری وقت چین طرحی مشابه جاده ابریشم ولی 
با توجه به نیازها و امکانات امروز دنیا را پیش��نهاد داد. او اعالم کرد با س��اخت 
شبکه ای از راه های ریلی، جاده ها، خطوط لوله و مسیرهای حمل ونقل دریایی 
چین را به کش��ورهای آس��یای مرکزی، آس��یای غربی و بخشی از جنوب آسیا 
وصل می کند و حتی با توس��عه این مس��یر بازار اروپا و بخش��ی از آفریقا را هم به 

این ش��بکه اضافه می کند. حتی اگر کش��ورهای اروپایی به مسیر جاده ابریشم 
مدرن اضافه نش��وند ولی دسترس��ی به بازار این کشورها از طریق جاده ابریشم 
مدرن امکان پذیر می شود و فرصت های اقتصادی و تجاری زیادی را در اختیار 
کشورهایی قرار می دهد که در مسیر طرح یک کمربند-یک جاده قرار دارند. در 
طرحی که اخیراً پیشنهادشده است کشورهای بلژیک، فرانسه، اوکراین، ایتالیا، 
یونان و ترکیه که در قاره اروپا واقع شده اند هم در مسیر جاده ابریشم مدرن قرار 
دارند و کنیا در قاره آفریقا هم کشوری است که کاالهای تولید شده و وارد شده 

به مسیر تجاری در قاره آسیا را جذب و به بازار مصرف آفریقا عرضه می کند.

طرحی باهدف توسعه تجارت

طرح یک کمربند-یک جاده در نگاه اول یک مس��یر برای توس��عه تجارت 
اس��ت ولی درواقع می تواند باعث نزدیکی بیش��تر کش��ورهای آسیایی شود و 
زمینه را برای همکاری های مشترک در عرصه اقتصادی و تجاری و فرهنگی و 
حتی اجتماعی فراهم کند. این دوستی می تواند باعث افزایش قدرت سیاسی 
آسیا در سطح بین المللی ش��ود و به آن ها کمک کند تا در تصمیم  گیری های 
جهانی یکپارچه تر حضورداشته باشند زیرا در اغلب موارد منافع اقتصادی در 

تصمیم  گیری های سیاسی تأثیر زیادی دارد.
طرح یک کمربند-یک ج��اده، ایجاد کننده بزرگ ترین پلت فورم دنیا برای 
همکاری ه��ای اقتصادی اس��ت و این همکاری ها ش��امل هم��کاری در عرصه 
سیاس��ت گذاری اقتصادی، همکاری های تج��اری و همکاری درزمینۀ تأمین 
مال��ی، همکاری های اجتماعی و فرهنگی اس��ت که مناف��ع آن نصیب تمامی 

جاده ابریشم جدید
کمربند رونق منطقه

بیش از دو هزار سال قبل امپراتوری چین به ایجاد جاده ابریشم کمک
و شبکه ای از مسیرهای تجاری را راه اندازی کرد که چین را به کشورهای آسیای مرکزی و جهان عرب وصل می کرد.
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کش��ورهایی می شود که در مس��یر این پلت فورم قرار دارند. در سال های اخیر 
س��ازمان های بین المللی زیادی برای کمک به اجرای این طرح اعالم آمادگی 
کردن��د و چین هم از طریق ایجاد صندوق و بانک توس��عه زیر س��اخت آس��یا 
ت��الش کرد تا بخش��ی از منابع مال��ی موردنیاز طرح را تأمی��ن کند ولی آنچه 
تضمین کنن��ده اج��رای این طرح اس��ت حمای��ت چی��ن از آن و تالش چین 
ب��رای اجرای این طرح تا مرحله پایانی اس��ت. چین دومین اقتصاد دنیاس��ت 
و هم اکنون بخش اعظم کاالهای مصرفی دنیا در این کش��ور تولید می ش��ود؛ 
بنابراین حمایتش از یک مس��یر تجاری دیگر که منافعش نه تنها به خود چین 
بلکه به تمامی کش��ورهای واقع در این مسیر می رس��د اهمیت زیادی دارد. از 
طرف دیگر باید در نظر گرفت اغلب کشورهای واقع در این مسیر تجاری مدرن 
کشورهای درحال توسعه و بازارهای در حال گذار هستند و درنتیجه این طرح 
می تواند س��رمایه موردنیاز برای توسعه زیر ساخت های صنعتی را تأمین کند. 
درنتیجه توسعه زیر ساخت ها فرصت رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی 

در این کشورها فراهم خواهد شد که منافع زیادی برای آن ها دارد.

بخش های اصلی این طرح

در س��ال 2015 میالدی اعالم ش��د که طرح یک کمربند-یک جاده دارای 
دو بخش اصلی اس��ت که یکی از آن ها به توسعه ش��بکه ارتباطی روی زمین 
اختصاص دارد و بخش دوم شبکه ارتباطی دریایی است و با توجه به روش های 

مختلف تجاری در دنیا هر دو مسیر برای تجارت دنیا اهمیت زیادی دارد.
این دو بخش اصلی و مهم عبارتند از: اول کمربند اقتصادی ابریش��م و دوم 
راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم میالدی. کمربند ابریشم اقتصادی شامل 
سه مسیر مهم می شود که یک مسیر از چین شروع می شود و تا اروپا ادامه دارد 
و این مس��یر از آسیای مرکزی می گذرد. دومین مس��یر از خلیج فارس شروع 
می ش��ود و تا مدیترانه ادامه دارد و از آسیای غربی می گذرد و سومین مسیر از 
طریق کش��ورهای جنوب آسیا به اقیانوس هند می رسد. جاده ابریشم دریایی 
قرن بیس��ت و یکم میالدی باعث اتصال راه های دریایی منطقه ای می ش��ود و 
بیش از 60 کش��ور دنیا را که ارزش تولید ناخالص داخلی آن ها بالغ بر 21 هزار 

میلیارد دالر است به هم وصل می کند.

پیشرفت هایی که در اجرای پروژه ایجاد شد

 تالش چین برای اجرای این پروژه باعث ش��د تا توجه جهانیان به این طرح 
جلب ش��ود. در س��ال های اخیر چین چندی��ن توافق دو جانبه با کش��ورهای 
مجارستان و مغولستان و روسیه و تاجیکستان و ترکیه امضا کرده است که هر 
یک به جنبه ای از این طرح می پردازد. پروژه های دیگری هم از سوی مقامات 
چینی پیشنهادشده اس��ت که مطالعات اقتصادی و اجرایی آن در حال انجام 
است. این پروژه ها شامل ساخت خطوط ارتباطی قطار بین بخش شرقی چین 
و ایران می ش��ود و احتمال توس��عه این خط تا اروپا هم وجود دارد. همچنین 
ساخت خطوط ارتباط ریلی میان چین با کشورهای الئوس و تایلند و ساخت 
خطوط ریلی پر س��رعت در اندونزی هم بخش دیگری از این طرح اس��ت. این 
طرح به اندازه ای وسیع و بزرگ است که بیش از 200 شرکت پیمانکاری بزرگ 
و کوچک برای اجرای بخش های مختل��ف آن توافقنامه ها و قراردادهایی را با 
شرکت های چینی امضا کرده اند و شمار دیگری از توافقنامه ها هم در ماه های 

آینده نهایی می شود.

شش کریدور اصلی این پروژه

در س��ال 2014 میالدی چین صندوق راه ابریش��م را راه ان��دازی کرد که 
ارزش منابع مال��ی موجود در این صندوق برابر با 40 میلیارد دالر اعالم ش��د 
و این صن��دوق در پروژه های کلیدی مختلفی س��رمایه گذاری کرده اس��ت. 
تاکنون فازه��ای اولیه پروژه راه ابریش��م در چین اجراش��ده و برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری روی پروژه های جزئی تر آغاز نشده است. قرار بر این است که 
در طول اجرای این پروژه شش کریدور اقتصادی اصلی راه اندازی شود که این 

کری دورهای اقتصادی عبارتند از:
 1. چین، مغولستان و روسیه

 2. چین،  آسیای مرکزی و  آسیای غربی
 3. هند و چین

 4. چین، پاکستان
 5. بنگالدش، چین و هند-میانمار

 6. پل زمینی اروپایی و آسیایی.
این کریدورها مح��ور و مرکز اصل��ی فعالیت های صنعت��ی و فعالیت های 
اقتص��ادی در حوزه انرژی هس��تند و این همکاری های اقتص��ادی و انرژی از 
طریق استفاده از جاده ها، خطوط ریلی، آبراه ها، خطوط هوایی، خطوط لوله و 
بزرگراه های اطالعاتی انجام می ش��ود. افزایش سطح ارتباط میان کشورهایی 
که در این مس��یر قرار دارند و ارتقای راندمان کش��ورهایی که در مسیر جاده 
ابریشم تازه هستند می تواند باعث تقویت دوستی ها و همکاری های کشورها 

شود و منافع زیادی در زمینۀ اقتصادی و تجاری به تمامی کشورها برساند.
 به هرحال این طرح تازه شروع ش��ده اس��ت و تا اجرای کامل آن سال های 
زیادی موردنیاز است ولی نکته مهم تأثیرات اقتصادی مثبتی است که اجرای 
آن در اقتصادهای آس��یایی دارد و ب��ه همین دلیل حمای��ت بخش زیادی از 
فعاالن اقتصادی و س��ران دولتی کش��ورها را دارد. اجرای طرح مذکور آینده 
اقتصادی و سیاس��ی آسیا را تغییر می دهد و کش��ورهایی ایجاد می کند که با 

سرعت باالیی در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی حرکت می کنند.
منبع: تجارت فردا

طرح یک کمربند-یک جاده، ایجاد کننده بزرگ ترین پلت فورم دنیا 
برای همکاری های اقتصادی است و این همکاری ها شامل همکاری 
در عرصه سیاست گذاری اقتصادی، همکاری های تجاری و همکاری 
است  فرهنگی  و  اجتماعی  همکاری های  مالی،  تأمین  درزمینة 
که منافع آن نصیب تمامی کشورهایی می شود که در مسیر این 

پلت فورم قرار دارند

همچنی��ن مدی��ر هماهنگی مناطق ویژه کش��ور که به منظ��ور بازدید 
از منطق��ه ویژه اقتص��ادی دوغ��ارون به تایباد س��فرکرده اس��ت گفت: 
فرایند تبدیل ش��دن منطقه وی��ژه اقتصادی دوغارون ب��ه منطقه آزاد در 

دستورکاردولت قراردارد.
به گفت��ه جعفر آهنگ��ران برای تبدیل ش��دن منطقه وی��ژه اقتصادی 
دوغ��ارون به منطقه آزاد، مس��ئوالن شهرس��تانی و اس��تانی باید اهتمام 

ویژه ای داشته و پیگیر آن باشند.
»گرام��ی« مدیرعام��ل منطق��ه ویژه اقتص��ادی دوغ��ارون هم گفت: 
تبدیل شدن منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد فرصتی طالیی 

درزمینۀ اشتغال زایی و اقتصادی استان و کشور است.

تبدیل منطقه ویژه دوغارون به منطقه آزاد
در دستور کار دولت
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در س��ال 1344 خورش��یدی ایران باوجود فقدان تش��کیالت بهره وری در 
کشور به عضویت سازمان بهره وری آسیا )APO( درآمد. در سال 1367 مجلس 
شورای اس��المی تمدید عضویت ایران در س��ازمان بهره وری آسیایی را مورد 
تصویب قرارداد و وزارت صنایع س��نگین وقت، مسئولیت دبیرخانه ای آن را بر 
عهده گرفت تا تش��کیالت بهره وری به طور مستقل در سال 1371 راه اندازی 
شود. این سوابق نشان می دهند که مفهوم بهره وری برای اقتصاد ایران چندان 
هم غریب نیس��ت. به طوری که در برنامه های توسعه ای مختلف بعد از انقالب 
هدف گذاری هایی در حوزه بهره وری صورت گرفته اس��ت که با عملکرد واقعی 
ایران در حوزه بهره وری فاصله زیادی دارند. نگاهی به آمارهای منتشرشده در 
مورد س��هم بهره وری عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی نشان دهنده 
آن هستند که ایران هنوز به اهمیت بهره وری در فرآیند رشد و توسعه پی نبرده 
اس��ت، حال آنکه آمارهای منتشرش��ده از کش��ورهای درحال توسعه ای چون 
کره و مالزی نشان می دهد این کش��ورها بخش قابل مالحظه ای از رشد تولید 
ناخالص داخلی خود را مرهون رش��د بهره وری عوامل تولید هستند. نگاهی به 
آمارهای منتشر شده از ش��اخص های بهره وری در طول برنامه های توسعه ای 
بعد از انقالب گویای این مطلب اس��ت که پیش بینی های در نظر گرفته ش��ده 
برای س��هم بهره وری در رشد تولید ناخالص داخلی در عمل محقق نشده اند و 

فاصله بسیاری با اهداف این برنامه ها دارند.
اگر یک دوره بلندمدت 55 س��اله را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصادی 
کشور رقمی برابر با 6 /4 درصد است. محاسبات نشان می دهد این رشد عمدتاً 
از محل رش��د موجودی سرمایه ثابت حاصل شده است. حال آنکه آمار سازمان 
بهره وری آس��یایی گویای آن اس��ت که اقتصاد چین طی س��ال های 1970 تا 
2014 به طور متوسط نرخ رشدی برابر با 6 /8 درصد داشته که 36 درصد آن از 
محل رشد بهره وری به دست آمده است. در مورد اقتصاد هند نیز متوسط رشد 
اقتصادی طی همان دوره برابر با 3 /5 درصد بوده که 35 درصد آن از محل رشد 

بهره وری حاصل ش��ده است. به گزارش تجارت فردا و بر اساس برآورد سازمان 
بهره وری آسیایی در مورد ایران، در همان دوره زمانی، متوسط رشد اقتصادی 
برابر با 6 /3 درصد بوده که س��هم بهره وری در آن صفر بوده است. درواقع رشد 
اقتصادی بلندمدت ایران همواره از محل رش��د عوامل تولید به ویژه موجودی 
س��رمایه ثابت حاصل شده و رشد بهره وری نقشی در رش��د اقتصادی نداشته 

است، گویی مفهوم درست بهره وری در ایران درک نشده است.

اهمیت بهره وری در توسعه اقتصادی

امروزه رقاب��ت در عرصه تولید و تجارت جهان به واس��طه کمرنگ ش��دن 
مرزهای اقتص��ادی ابعاد دیگری یافته و کوش��ش در جهت بهب��ود و ارتقای 
بهره وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می دهد. به بیان دیگر بهبود بهره وری 
مس��تلزم به فعل درآوردن توان بالقوه اس��ت، ازاین رو این حرکت به یک ابزار 
محرک نیاز دارد و مناس��ب ترین محرک، رقابت درصحن��ه بازارهای داخلی 
و خارجی اس��ت. ارتقای بهره وری سبب پیشرفت و توس��عه یافتگی می شود 
و اکثر کش��ورهای توس��عه یافته و درحال توس��عه به منظور اش��اعه نگرش به 
مقوله به��ره وری و تعمیم به کارگیری اصول و روش های آن، س��رمایه گذاری 
زیادی انجام داده اند. بررس��ی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر رشد 
اقتصادی قابل توجهی داش��ته اند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد 

را از طریق افزایش بهره وری به دست آورده اند.
در جه��ان امروز بهره وری تقریباً مترادف با پیش��رفت اس��ت. اس��تاندارد 
زندگی در ی��ک جامعه به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بس��تگی 
دارد. به عبارت دیگر مقدار و کیفیت غذا، پوش��اک، مس��کن، آموزش و امنیت 
اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کنند. برای ارتقای استاندارد زندگی 
باید غذا، پوش��اک و مسکن بیشتری تولید ش��ود. افزایش مقدار تولید کاالها 

چالش بهره وری
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و خدم��ات می تواند از طریق افزای��ش نهاده های 
نیروی کار و س��رمایه ص��ورت پذیرد ی��ا از منابع 
موجود به صورت کاراتری اس��تفاده شود. با توجه 
به محدود بودن منابع کش��ورها، بهره وری بیشتر 
یک ضرورت برای ارتقای اس��تاندارد زندگی یک 
ملت محسوب می ش��ود. بهره وری بیشتر موجب 
رش��د اقتصادی و اجتماعی خواهد ش��د. با بهبود 
بهره وری ش��اغالن به دستمزد بیش��تر و شرایط 
کاری مناس��ب تر خواهن��د رس��ید و فرصت های 
ش��غلی بیش��تری نیز تولید خواهد شد. بهره وری 
باالتر از یک س��و موجب کاهش قیمت ها شده و از 
سوی دیگر سود س��هامداران را افزایش می دهد. 
با توجه به ترکیب س��نی جمعیت ایران که عمدتاً 
جمعی��ت مصرف کنن��ده هس��تند، وج��ود نرخ 
بیکاری نس��بتاً باال، عدم استفاده از ظرفیت کامل 
واحدهای تولیدی و نبود س��اختارهای مناس��ب 
در اکث��ر بخش های اقتص��ادی، توجه ب��ه بهبود 
بهره وری و ارتق��ای آن در همه س��طوح به عنوان 
زمینه ساز توسعه و پیش��رفت اقتصادی، ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است.

مقایسه ایران با کشورهای موفق
APO سازمان بهره وری آسیایی

نگاهی به کارنامه رش��د اقتص��ادی و بهره وری 
در برخی از کش��ورهای آس��یای جنوب ش��رقی 
عضو این سازمان نش��ان می دهد که این کشورها 
توانسته اند به رش��د اقتصادی قابل توجهی دست 
پیدا کنند و س��هم چش��مگیری از این رشد نه از 
طریق س��رمایه گذاری جدید، بلکه از طریق بهبود 
س��اختارهای مدیریتی، نیروی انسانی، تجهیزات 
و ماشین آالت، حاصل ش��ده است. به عنوان نمونه 
کشورهای کره جنوبی، هند، س��نگاپور، مالزی و 
چین در میان کش��ورهای آس��یایی عضو سازمان 
به��ره وری آس��یایی جزو کش��ورهایی هس��تند 
ک��ه توانس��ته اند در دوره بلندم��دت 44  س��اله 
به موفقیت های چش��مگیری در ارتباط با رش��د 
بهره وری دس��ت پیدا کنند. نگاهی به روند رش��د 
بهره وری در این کش��ورها نشان می دهد که آن ها 
توانس��ته اند با افزایش بهره وری کل در بازه زمانی 
س��ال های 1970 ت��ا 2014 قدم ه��ای محکمی 
درحرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی بردارند 
و سهم بهره وری از رشد اقتصادی خود را در طول 

سالیان افزایش دهند.
کش��ور هند یک��ی از ش��اخص ترین اقتصادها 
در می��ان این کشورهاس��ت که توانس��ته س��هم 
بهره وری کل خ��ود را از 0/5 درصد در بازه زمانی 
س��ال های 1970 ت��ا 1985، ب��ه 2/4 درص��د در 
فاصله س��ال های 1985 تا 2000 و 6 /2 درصد در 
فاصله زمانی 2000 تا 2014 برساند که موفقیت 
بسیار چشمگیری محس��وب می شود. کشورهای 
س��نگاپور و مالزی نیز که در ده��ه 1970 و نیمه 
اول ده��ه 1980، بهره وری منفی را تجربه کردند، 

سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی

ایرانچینمالزیسنگاپورهندکره جنوبیدوره زمانی

1985 - 19700/20/5-0/6-0/51/9-2/6
2000 - 19851/82/41/30/341/4
2014 - 20001/52/61/21/23/51

منبع: گزارش سال 2016 سازمان بهره وری آسیایی

رشد بهره وری برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی

بازه زمانینام برنامه
رشد بهره وری

کل
)درصد(

رشد بهره وری
سرمایه
)درصد(

رشد بهره وری
نیروی کار
)درصد(

13724/454/2-1368برنامه اول توسعه
0/4-0/10/2-1378-1374برنامه دوم توسعه
13861/41/22/1-1379برنامه سوم توسعه

0/22/9-13881/1-1384برنامه چهارم توسعه

با س��رمایه گذاری و برنامه ریزی توانسته اند بهره وری خود را در س��ال های بعد به میزان قابل مالحظه ای 
افزایش دهند. کش��ور چین نیز با باالترین رش��د بهره وری در میان کش��ورهای عضو س��ازمان بهره وری 

آسیایی پیشتاز عرصه بهره وری و بافاصله زیادی از دیگر کشورها قرار دارد.
کش��ورهای چین با رشد تولید ناخالص متوسط ساالنه 6 /8 درصد، سنگاپور و کره 6/9 درصد پرچم دار 
باالترین رش��د اقتصادی در میان این کش��ورها هس��تند؛ که در میان آن ها کش��ور چین باالترین رش��د 
بهره وری را به خود اختصاص داده اس��ت )36 درصد از رشد تولید ناخالص ملی این کشور مربوط به رشد 
بهره وری اس��ت(. نرخ بهره وری کش��ور چین در بازه زمانی 1970 تا 2014، به طور متوس��ط ساالنه 3/1 

درصد رشد داشته است.
ایران اما در میان اعضای این س��ازمان جزو کش��ورهایی اس��ت که درزمینۀ رشد بهره وری در بلندمدت 
توفیق زیادی را کسب نکرده است. بااین وجود توانسته است از رشد بهره وری منفی 2/6 درصدی سال های 
1970 تا 1985، بهبودیافته و رشد بهره وری خود را در دو بازه زمانی بعد به 1/4 درصد و یک درصد برساند. 
ایران در میان کش��ورهایی مانند فیلیپین، نپال و فیجی در این بازه زمانی رش��د بهره وری منفی را تجربه 
کرده اند که می تواند معلول اس��تفاده ناکارا از منابع درنتیجه دخالت بیش ازاندازه دولت در اقتصاد باش��د؛ 
که این وضع پایدار نیست و در بلندمدت تغییریافته است. حرکت کردن هر چه بیشتر اقتصادها به سمت 
اقتصاد بازار سبب افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشورها می شود. نمونه بارز این امر مغولستان 
اس��ت که در س��ال 1992 با اتخاذ سیاست های اقتصادی بازار محور توانست رشد بهره وری منفی را در بازه 

زمانی 2000 تا 2014 به طور قابل توجهی جبران کند و به رشد بهره وری 4/2  درصدی دست پیدا کند.
داده های منتشر ش��ده در گزارش ساالنه سازمان بهره وری آس��یایی همچنین گویای این مطلب است 
که در دوره بلندمدت 1970 تا 2014، بیش��تر رشد اقتصادی این کش��ورها از طریق سرمایه بوده است و 
کش��ور ایران که 86 درصد از رشد اقتصادی آن مربوط به س��رمایه است پیشتاز این گروه از کشورهاست. 
باوجوداین داده های مربوط ب��ه زیرگروه های این دوره گویای این نکته هس��تند که گرچه در بازه زمانی 
1970 تا 1985 انباش��ت س��رمایه در حدود دوسوم تا س��ه چهارم رش��د اقتصادی این کشورها را شامل 
می ش��ده است، در س��ال های بعد و با افزایش سهم بهره وری، کاهش یافته اس��ت. درواقع، گرچه انباشت 
س��رمایه در س��ال های اولیه حرکت به سمت توس��عه یافتگی، ضروری اس��ت، ولی این مؤلفه لزوماً رشد 

اقتصادی را تضمین نمی کند. کشور ایران یکی از مثال های مشخص این واقعیت است.
نگاهی به تجربه موفق کش��ورهای هند و چین نش��ان می دهد این کش��ورها در فرآیند توس��عه توجه 
ویژه ای ب��ه فناوری اطالعات و تأثیر بس��زای آن در رش��د اقتصادی داش��ته اند. با توجه به نقش بس��یار 
زیاد بخ��ش خدمات در اقتصاد، نتایج س��رمایه گذاری در فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات می تواند برای 
رش��د اقتصادی بس��یار بزرگ باش��د، به طوری که قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات یک کش��ور 

ترسیم کننده رشد بلندمدت کشور است.
منبع: تجارت فردا



کشور

درآمد ناخالص ملی
سرانه برحسب برابری

قدرت خرید
)دالر بین المللی(

رتبه
برحسب

برابری قدرت خرید

درآمد ناخالص ملی
سرانه برحسب

روش اطلس
)دالر آمریکا(

رتبه
بر اساس

روش اطلس

1407201854304قطر

12089027620011ماکائو، چین

81190552.09016سنگاپور

79970640.93033کویت

7075097700010لوکزامبورگ

705701043.17030امارات

666680121061403برمودا

6459014938204نروژ

6193015841807سوئیس

576501641.00032هنگ کنگ

56.4301754.96015ایاالت متحده

43.9703247.50022کانادا

23.7907111.40084روسیه

17.400906.550110ایران

19.260849.95087ترکیه

54.7301823.55051عربستان

14.8501045.550118عراق

17.7308711.780116ونزوئال

79.970640.93033کویت

15.1401016.030114لیبی

پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب

درآمد ناخالص ملی برحسب برابری قدرت خرید و روش اطلس در گزارش 2016 بانک جهانی

شماره 39 / مرداد و شهریور 1396 40



20162017201820192020کشورهای آسیایی

1820.301750176817851841افغانستان

7899.308364859988289056ارمنستان

16695.4016662166801705017101اذربایجان

4418247490495315190354906بحرین

13400.2714520153001630018450چین

9109.261050111601185912602گرجستان

53379.7453250540405498355560هنگ کنگ

5730.146100650067007000هند

10385.3011192116041200512408اندونزی

1650716585167591693771161ایران

14017.8013200145381583316812عراق

35804.2336000364003665037000ژاپن

10239.6610509106771090211073اردن

24352.8525293256632606626498قزاقستان

6711364744663466734568345کویت

13117.2512800130701351514063لبنان

2530827050280502904830198. 2مالزی

35982.8234951364483776937769عمان

4744.854820490449904990پاکستان

2465.1026302063026302630فلسطین

6925.527637805185158515فیلیپین

135321.69135297135210135280135280قطر

50283.9751357519995261652616عربستان سعودی

80191.5485057870778920789207سنگاپور

34386.5734700356003780037800کره جنوبی

2616.192742281128842884تاجیکستان

15365.3615974163651676716767تایلند

15527.4018194194842090020900ترکمنستان

66102.1970500748007780077800امارات متحده عربی

)2016 - 2020( PPP پیش بینی تولید ناخالص داخلی سرانه
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س��ازمان های مختلف دولت��ی و غیردولت��ی، هر یک براس��اس ماموریت 
خاص خود، دارای اهداف و برنامه های ویژه ای هس��تند که به منظور اجرایی و 
عملیاتی شدن آن ها از منابع مختلفی همچون نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، 

تجهیزات، دانش و تکنولوژی استفاده می کنند.
در دنیای رقابتی و عصر جهانی ش��دن، برای دس��تیابی ب��ه اهداف و انجام 
صحیح مأموریت های س��ازمانی با اس��تفاده از حداقل منابع، همراه با افزایش 

پیوسته راندمان کاری، ))ارزیابی عملکرد(( دارای جایگاه ویژه ای است.
ازآنجاکه کارکنان، به عنوان باارزش ترین س��رمایه و منابع سازمان ها تلقی 
می شوند، لذا ارزیابی عملکرد آنان، بهترین ابزار مدیریتی در کنترل و هدایت 
س��ازمان به سمت چش��م اندازها و بهبود دائم ش��اخص های مدنظر می باشد. 
به عبارت دیگر بهترین محرک و عامل ایجاد بهره وری مس��تمر در سازمان ها، 

برنامه ریزی برای بهره وری نیروی انسانی است.
در این رهگذر اولی��ن الزام برای انجام ارزیابی اثربخ��ش عملکرد کارکنان 
))تغییر نگرش و دیدگاه مدیران ارش��د هر دستگاه(( است تا آنجایی که نتایج 
حاصل از ارزیابی ها را در کلیه تصمیمات مدیریتی خود اعم از انتصابات، ارتقاء 
شغلی کارکنان، تناسب شغل و شاغل، تش��ویق و تنبیه، آموزش های رسمی 
و غیررس��می کارکنان، پرداخت های ریالی به منظور جبران خدمت پرسنل و 

سایر اقدامات و برنامه های ایجاد انگیزش و ... مورداستفاده و مبناء قرار دهد.
بدیهی اس��ت مدیران دانا و واقف به نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در امور 
مختلف ازجمله اصالح فرآیندها، نوآوری و خالقیت، کاهش قیمت تمام شده 
محص��والت اعم از کااله��ا و خدمات، افزای��ش کیفیت و کمی��ت تولیدات و 
خدمات، کاهش ضایعات، مدیریت زمان، مش��تری مداری، توس��عه و نفوذ ذر 
بازار و ...، نسبت به تعریف شفاف، ساده و صریح استراتژی، اهداف و برنامه های 
سازمان اقدام می نمایند و سایر مدیران و پرسنل خود را در چگونگی دستیابی 

به آن ها، به مشارکت می طلبند.
بدیهی اس��ت پس از حصول نگرش مثبت مدیران ارشد سازمان در جهت 
ارزیابی علمی و دقیق عملکرد کارکنان و استفاده فراگیر از دستاوردهای آن، 
بایس��تی س��ایر اقدامات برای ارزیابی اثربخش عملکرد کارکنان به شرح ذیل 

پیگیری شود:
1. ش��اخص های ارزیابی عملکرد کارکنان، متناس��ب ب��ا نیازهای در حال 
تغییر س��ازمان و محیط پیرامونی آن، بازنگری و تعریف ش��ود و برای اموری 
همچ��ون خالقیت و نوآوری، س��رعت و کیفیت انجام امور، رش��د و توس��عه 
شایستگی های فردی و سازمانی و نیز برای عملکردهای فراتر از شرح وظایف 

کارکنان )رفتارهای شهروندی( امتیاز مناسب در نظر گرفته شود.
2. در ابت��دای ه��ر دوره زمان��ی ارزیاب��ی )ترجیح��اً 6 ماهه یا یک س��اله( با 
مش��ارکت کارکنان، اهداف و برنامه ه��ای اجرایی هر واحد و تی��م اجرایی و نیز 
ش��اخصه ای ارزیابی عملکردی آن ها، به صورت شفاف بیان شده و دامنه وظایف 
و مس��ئولیت های کاری هر یک از کارمن��دان و یا کارگران مج��دداً بازتعریف و 
یادآوری شود. در این مرحله، کارکنان انتظارات و خواسته های مدیران سازمان 

را دقیق تر درک کرده و در جهت ایفای نقش خود، تالش مضاعف می نمایند.
3. در طی دوره، مسئولین و سرپرس��تان هر واحد به صورت مستمر، برمبنای 
ش��اخصه ای تعریف ش��ده، اقدامات و فعالیت های کارکنان را موردتوجه و رصد 

قرار داده و کمبودها و نقایص را بررسی و در جهت رفع آن ها تالش نمایند.
4. در پایان دوره، طی جلسات رس��می ارائه بازخورد و در فضایی صمیمی 
بین مدی��ر و کارمن��د، در خصوص نتیج��ه ارزیابی عملکرد هر دوره ش��امل 
نقاط ق��وت و شایس��تگی های و نیز نقاط ضع��ف و نقایص مذاکره ش��ود و با 
تجزیه وتحلیل دالیل ایجادی آن ها، کمبودها مرتفع شده و به منظور استفاده 

بیش ازپیش از نقاط قوت برنامه ریزی تکمیلی انجام گیرد.
5. ارزیاب��ی عملکرد فرصتی اس��ت تا اس��تعدادهای انس��انی، نقاط قوت 
سازمانی و فرصت های محیطی کشف و شکوفا شوند. همچنین در طول دوره 
ارزیابی می توان به نقاط ضعف نیروی انس��انی پی برد و برای توانمندسازی و 

بهسازی آن ها با برنامه های مختلف آموزشی دانش و مهارت اقدام نمود.
6. بای��د توجه نمود که نظام تش��ویق و تنبیه س��ازمانی در راس��تای ایجاد 
انگیزه، به درس��تی بر مبنای اطالعات حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان، بنا 
شود و با ایجاد احس��اس مثبت در کارکنان و رقابت سازنده بین آنان، سازمان 

را به سمت بهبود مستمر و بهره وری هدایت نماید.

ارزیابی عملکرد
ضرورت سازمان های دولتی و غیردولتی
برای بهره وری و دستیابی به اهداف

ناصر شعربافیان؛ کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی
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آمازون روز جمعه جه��ان را تکان داد با خبری که حاکی از موافقت برای 
خرید مجموعه زنجیره وول ف��ود )Whole Foods( به ارزش 13.7 میلیارد 
دالر بود. این ق��رارداد بالفاصله صنعت س��وپرمارکت را به غولی در صنعت 

دیگر تبدیل کرده است.
شما هم وقتی این خبر را می ش��نوید، تعجب می کنید، اما کسانی که در 
آم��ازون کار کرده اند و یا آن را از نزدیک دنبال می کنند، کمتر ش��گفت زده 

شده اند. چرا: چون این مدل جف بزوس است.
مدیرعامل و بنیان گذار آمازون، دو دهه گذش��ته را صرف اثبات جاه طلبی 
و درنوردیدن مرزها کرده اس��ت. در اصل او ابتدا به عن��وان یک کتاب فروش 
آنالین ش��روع به کارکرد، اما بعدها گس��ترش پیدا کرد به حوزه سخت افزار، 

خدمات ابر وارد شد، در این سال ها هم اغلب از رقبای خود جلوتر بوده است.
نادیا ش��ورابوارا، مدیراجرایی س��ابق آمازون که س��ال 2012 شرکت را 
ترک کرده اس��ت، می گوید: جف یک دیوانه است، دیوانه مانند یک روباه. او 

یک چشم انداز و طرحی بزرگ و روشن دارد.
چش��م انداز اصلی او درواقع دگرگون کردن صنعت خرده فروش��ی، یک 
بخش در یک زمان است. ممکن اس��ت آمازون از فروش کتاب شروع کرده 
باشد، اما او خط خود درفروش لباس، رزرو هتل و ... ادامه داد و حاال تحویل 

موادغذایی از طریق آمازون تازه را ارائه می دهد.
با به دس��ت آوردن وول فود، آمازون پتانس��یل ای��ن را دارد که یک تکه 
بزرگ ت��ر از بازار را بردارد، جایی که به تنهای در ایاالت متحده 600 میلیارد 

دالرفروش داشته است.
شورابوارا، کسی که در تیم رهبری ارش��د بزوس کار و به نظارت زنجیره 
تأمی��ن جهانی آم��ازون کمک می کرده اس��ت، ادامه می دهد: مش��تریان 
اصوالً از کش��یدن چرخ دس��تی خرید ب��زرگ خ��ود در راهروهای طوالنی 
س��وپرمارکت ها لذت نمی برند؛ اما آن ها درعین حال از چیدن گوشت های 

باکیفیت و سبزی ها لذت می برند. با ترکیب بهترین تجربه ها و با بهره گیری 
از فّناوری های بزرگ، سوپرمارکت ها تغییر خواهند کرد.

آمازون همچنین می توان��د از جذابیت های موادغذای��ی برای فروختن 
اش��تراک پریم )Prime( استفاده کند. ش��رکتی که آنالین ساخته شد و با 
500 فروش��گاه فیزیکی در ارتباط است و می تواند برای رشد ارتباط خود از 

مشتریان جدید و موجود استفاده کند.
سرمایه گذاران به س��رعت درخش��ش بزوس در معامالت را به رسمیت 
ش��ناختند. س��هام آمازون در معامالت اولیه روز جمع��ه، 3 درصد جهش 
داش��ت که این غیرمعمول اس��ت. در همان زمان، س��هام خرده فروشان و 

رقبای مواد غذایی ناموفق بوده است.
مایکل پچر، تحلیلگر Wedbush می گوید: این یک حرکت اس��تراتژیک 
بزرگ اس��ت. ب��ا توجه به گس��ترش تحوی��ل موادغذایی آم��ازون این کار 
پتانس��یل 20 براب��ری دارد. او ادامه داد: ب��زوس باهوش تری��ن فرد در هر 

کسب وکاری است.
بزوس این عنوان را به دس��ت آورده است. اغلب کسانی که در رقابت با او 
هستند، در چالش به سر می برند. مرزها بسته شده اند. Barnes & Noble به 
مبارزه ادامه می دهند. والمارت 3 میلیارد دالر برای پوش��ش سابق آمازون 

صرف کرده است تا به رقابت آنالینش کمک کند.
حتی همکاران او در حال حاضر در تالش برای عبور از مس��یر هس��تند. 
گوگل و اپل، هردو در تالش برای کپی کردن و پیدا کردن موفقت آمازون با 

بلندگوی هوشمند Echo هستند.
مایکروسافت و گوگل هم در تالش برای ساخت سرویس های ابری برای 
رقابت با خدمات وب سایت آمازون هستند، کسب وکاری که سود شدیدی 

دارد.

جف بزوس، باهوش ترین مرد کسب وکار
سی ان ان مانی منترش کرد:
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بر اساس گزارشی که از س��وی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منتشرشده ایران در سال 2016 با کسب امتیاز 29 و اخذ رتبه 131 
در میان 23 کشور منطقه جایگاه شانزدهم را در فسادزدایی به خود اختصاص 

داده است.
»نوآوری جهانی، س��هولت کس��ب وکار، ریس��ک اعتباری-تجاری، آزادی 
اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فالکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت 
زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت،  شادی )خرسندی(، دولت الکترونیک، 

رقابت پذیری جهانی« 13 ش��اخصی هستند که همه س��اله از سوی کشورها 
ب��رای یافتن تصویری ش��فاف از جایگاه آن ها در فضای جهانی موردبررس��ی 
ق��رار می گیرد. ش��اخص ادراک فس��اد )CPI( در س��ال 1995 به عنوان یک 
شاخص ترکیبی برای اس��تفاده در اندازه گیری ادراک فساد در بخش دولتی 
در کشورهای مختلف دنیا ایجاد ش��د و معرف میزان فساد در هر کشور است 
و هرساله از سوی س��ازمان شفافیت بین الملل برای کشورهای مختلف جهان 

گزارش می شود.

رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص ادارک فساد طی سال های 2012 لغایت 2016

سال 2012کشورهای منطقهردیف
)از 176 کشور(

سال 2013
)از 177 کشور(

سال 2014
)از 175 کشور(

سال 2015
)از 168 کشور(

سال 2016 
)از 176 کشور(

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیاز

68276926702570236624امارات1
60396136603761326428فلسطین اشغالی2
68276828692671226131قطر3
52514955525052485744گرجستان4
48584566495553454857اردن5
44664663495552484662عربستان6
47614761456445604564عمان7
51534857495551504370بحرین8
44664369446749554175کویت9
49545053456442664175ترکیه10
32118321143794368834108مصر11
3410536943794359533113ارمنستان12
2713928127291263011732116پاکستان13
2713928127291262911930123آذربایجان14
2813326140291262812329131قزاستان15
2813325144271362713029131ایران16
3012828127271362812328136لبنان17
2415424150271362812328136قرقیزستان18
2215722154231522613625151تاجیکستان19
1717017168181661915321156ازبکستان20
1816916171161701616117166عراق21
81748175121721116615169افغستان22
2315618167191611815414170یمن23

جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد
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رتبه ایران و کشورهای منتخب در شاخص ادارک فساد طی سال های 2012 لغایت 2016

سال 2012کشورهای منطقهردیف
)از 176 کشور(

سال2013
)از 177 کشور(

سال 2014
)از 175 کشور(

سال 2015
)از 168 کشور(

سال 2016 
)از 176 کشور(

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیاز

79137812791281108110آلمان1
73197319741776167418آمریکا2
74177418761575187220ژاپن3
71227122692670236923فرانسه4
56455546554356375352کره جنوبی5
49545053525050544955مالزی6
42724369436944614760ایتالیا7
398040803610037834079چین8
36943694388538764079هندوستان9
2813325144271362713029131ایران10
2813328127271362911929131روسیه11

امتیاز و رتبه ایران در شاخص ادراک فساد طی دوره 2012 لغایت 2016

سال 2012شاخص ادراک فساد
)از 176 کشور(

سال2013
)از 177 کشور(

سال 2014
)از 175 کشور(

سال 2015
)از 168 کشور(

سال 2016 
)از 176 کشور(

رتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیازرتبهامتیاز

2813325144271362713029131ایران



شماره 39 / مرداد و شهریور 1396 46

شاید برای شما جالب باش��د که بدانید، بزرگ ترین موسسه خیریه جهان، 
نه در اختیار س��ازمان ملل متحد است و نه موسسه ای متعلق به دولت ها بوده؛ 
بزرگ ترین موسس��ه خیریه جهان، اکنون متعلق به بیل و ملیندا گیتس است 
که بخشی از ثروت مؤس��س غول نرم افزار جهان را صرف امور خیرخواهانه در 

کشورهای مختلف می کند.
این فقط بزرگان عصر دیجیتال که میلیاردرهای قرن بیستم و بیست و یکم 
به ش��مار می روند نیس��تند که در این زمینه ید طوالیی دارند، بلکه شماری از 
ورزش��کاران معروف دنیا به خصوص فوتبالیست ها، درزمینهٔ امور نیکوکاری 
بس��یار فعال بوده و س��االنه ده ها میلیون دالر صرف ام��ور خیریه می کنند که 
گزارش روزیاتو، شمارا با شماری از مؤسسات خیریه معروف دنیا آشنا می کند.

بیل و ملیندا گیتس: بزرگ ترین موسسه خیریه جهان

بیل گیتس، رهبر اس��بق مایکروس��افت که یکی از چهره های مطرح قرن 
بیس��تم بود، پس از بازنشس��تگی از مایکروس��افت و س��پردن کار به اس��تیو 
بالمر، موسس��ه خیریه ای با همکاری همس��رش را تأس��یس کرد که از سال 

2006 میالدی با همکاری وارن بافت، چه��ره معروف بورس بازهای آمریکا و 
وال استریت، سرمایه اش دو برابر شد.

بنیاد گیت��س )Bill & Melinda Gates Foundation(، اکنون به واس��طه 
طیف گس��ترده فعالیت های نیکوکاری و همچنین میزان سرمایه ای که برای 
این کار اختصاص داده است، بزرگ ترین موسسه خیریه جهان است که ظرف 

یک دهه اخیر، بیش از 38 میلیارد دالر صرف امور نیکوکاری کرد.
هدف های اصلی مؤسس��ان ای��ن بنی��اد، افزایش تندرس��تی، کاهش فقر 
و ارتقای محیط زیس��ت در کش��ورهای مختلف اعالم ش��ده و ارتقای شانس 
دسترسی مردم در کش��ورهای کمتر توسعه یافته به فناوری اطالعات و غذای 
سالم، ازجمله مأموریت های این بنیاد در چند سال اخیر است. مرکز این بنیاد 

در سیاتل بوده و با حضور مثلث بیل، ملیندا و وارن هدایت می شود.
گفتنی است، بخشی از فعالیت های غیر اینترنتی بیل گیتس که تا حدودی 
به رفتارهای نیکوکاری آن در عرصه محیط زیس��ت و جامعه مرتبط است، در 
ش��رکت Terra Power متمرکزش��ده که کار طراحی و س��اخت نیروگاه های 
هس��ته ای نس��ل جدید و تولید س��وخت پاک )GREEN ENERGY( را در 

دستور کار دارد.

با نیکوکاران معروف جهان
از »بیل گیتس« تا »لیونل مسی«
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بنیاد خیریه لیونل مسی

لیونل مسی، یکی از فعال ترین بنیادهای خیریه مربوط به فوتبالیست های 
جهان را در اختیار دارد. این بنیاد در سال 2007 میالدی تأسیس شد و ظرف 
چند سال اخیر، ده ها میلیون دالر به یونیسف و برخی از سازمان های حمایت 

از آموزش و بهداشت کودکان در سراسر جهان کمک کرده است.
اس��طوره فوتبال جهان و بارس��لونا که صاحب 5 توپ طالی اروپا است، در 
انجام فعالیت های خیرخواهانه، در آس��یا، آفریق��ا و حتی آمریکا، نقش فعالی 
ایفا می کند و در تعطیالت، بخش��ی از فعالیت های خود را صرف توس��عه امور 
خیریه به خصوص در عرصه کودکان در کش��ورهای فقیر و کمتر توسعه یافته 

جهان می کند.
لیونل مس��ی از زمان حضور در نوک پی��کان بارس��لونا، میلیون ها دالر به 
یونیس��ف کمک کرده اس��ت و این عالوه بر کمک های مادی و معنوی باشگاه 

پرطرفدار کاتاالن ها به صندوق کودکان ملل متحد در طول سال است.

Google بنیاد خیریه

غول جس��ت وجوی جهان در اکتبر 2005 میالدی، ژاکلین فولر آمریکایی 
را مامور کرد تا بخشی از درآمد میراث دیجیتال قرن بیستم میالدی را به امور 
نیکوکاری اختصاص دهد. بازوی خیریه گوگل، در روزهای نخست با سرمایه 

100 میلیون دالری آغاز به کارکرد.
امور زیست محیطی، توسعه آموزش و بهداشت و همچنین کمک به کسانی 
ک��ه ایده های نو در عرصه های دیجیتال دارند، ازجمله مأموریت های س��االنه 

بنیاد خیریه گوگل به شمار می رود.
این بنیاد در طول س��ال، رویدادهای منظم چالش��ی را در سراس��ر جهان 
برگزار می کند تا کاربران نوآور را تش��ویق کند تا در فعالیت های دیجیتالی که 
می تواند س��بب ایجاد فرصت های برابر در کار و فعالیت های گوناگون ش��ود، 
مشارکت نمایند. این بنیاد تالش دارد تا با ارائه خدمات و محصوالت فناورانه، 
به ارتقای مهارت های زندگی و کس��ب وکار در کشورهای کمتر توسعه یافته و 
فقی��ر کمک کند. بحران ابوال، بحران های آوارگان در اروپا در س��ال های اخیر 
و همچنین مقابله با بحران کم آب��ی در برخی از نقاط دنیا ازجمله مواردی بود 

که با کمک های چند صد هزار دالری بنیاد خیریه گوگل مواجه شده است.
در سال 2007 میالدی، بنیاد خیریه گوگل، پروژه انرژی های تجدید پذیر 
ارزان تر از ذغال سنگ است را در دستور کار قرار دارد و تالش می کند تا صدها 

میلیون دالر بر روی انرژی های پاک، س��رمایه گذاری کند. فعالیت های بنیاد 
خیریه گوگل، همان طور که گفته ش��د برخالف بنیاد خیریه لیونل مس��ی، بر 
روی امور فناورانه بوده و می کوش��د، س��بک زندگی جامعه ه��دف خود را بر 

اساس فناوری، دوستدار محیط زیست کند.

بنیاد خیریه کریستیانو رونالدو

این میلیونر دنیای مس��تطیل سبز، ظرف یک دهه اخیر، ده ها میلیون دالر 
همچون لیونل مس��ی، صرف امور خیریه و نیک��وکاری در اقصی نقاط جهان 
کرده است. وی در سایت اینترنتی خود، بخش��ی از فعالیت های نیکوکاریش 
را ک��ه از درآمدهای میلیون دالری حاصل از فعالیت های ورزش��ی، تبلیغاتی 
و برندین��گ به دس��ت می آورد، توس��عه می دهد و البته طی��ف این کمک ها، 
از صلیب س��رخ جهانی و یونیس��ف گرفته تا کمک هایی که خ��ود رونالدو به 

اشخاص خاص می دهد.
وی در س��ال 2011 میالدی، 1.5 میلیون یورو به کودکان غزه کمک کرد. 
در س��ال 2012 میالدی 60 هزار ی��ورو صرف هزینه جراح��ی کودکی که از 
ن��وع بیماری خاص رنج می برد، کرد. چک 100 هزار یورویی به صلیب س��رخ 
جهانی جهت کمک به مردم افغانس��تان، ازجمل��ه دیگر کمک های رونالدو به 

کشورهای کمتر توسعه یافته است.
وی در زمره معدود فوتبالیست های مش��هور جهان است که به خاطر 2 بار 

خون ده ی در سال، از انجام تتو در بدنش خودداری کرده است.

بنیاد خیریه زاکربرگ

مارک زاکربرگ، مؤس��س و رهبر غول ش��بکه های اجتماعی جهان )فیس 
ب��وک(، همچون بی��ل و ملیندا، یک موسس��ه خیریه با همکاری همس��رش 
)پریسیال چان( در سال 2010 راه اندازی کرد. این موسسه که چان زاکربرگ 
ن��ام دارد، تالش می کند ت��ا کمک ه��ای نیکوکارانه برای توس��عه آموزش و 
بهداش��ت کودکان اعطا کند و همچون موسس��ه بیل گیت��س،  تالش دارد تا 
درزمینه های فناورانه مربوط به آموزش و بهداش��ت س��رمایه گذاری کند.این 
مجموع��ه ک��ه Chan Zuckerberg Initiative نام دارد توس��ط دکتر کوری 
بارگمان، دانشمند نورو بیولوژیس��ت هدایت می شود که استاد تمام دانشگاه 

راکفلر نیویورک نیز به شمار می رود. 



شماره 39 / مرداد و شهریور 1396 48

امروزه، کارآفرینان، هنرمندان، ورزش��کاران و س��ایر قش��رهای پردرآمد 
با تأس��یس بنیادهای نیکوکاری در جهان، با س��ازوکاری منظم و پیوس��ته، 

مساعدت به نیازمندان را به عنوان مسئولیتی اجتماعی دنبال می کنند.
این رویکرد در حال حاضر تبدیل به نوعی ارزش اجتماعی ش��ده و س��وای 
ش��أن و منزلتی که کارهای خیریه ممکن اس��ت برای ف��رد ایجاد کند، حس 
انسان دوستی و کمک به هم نوعان را به عنوان فرهنگی فراگیر ترویج می کند.

چندی پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی مشهد در اقدامی 
نمادین و به منظور آش��نایی بیش��تر کارآفرینان و توانمندان اقتصادی با یکی 
از مؤسس��ات خیریه موفق و مردمی، مراسم افطاری س��االنه خود را با فعاالن 
اقتصادی و مس��ئولین اجرایی استان از جمله استاندار و به یاد مرحوم محسن 

هاشمی )کارآفرین خیر عضو اتاق( در مؤسسه خیریه همدم برگزار کرد.
این مؤسسه در گوشه ای از شهر مشهد، سال هاست که به همت انسان های 
فرهیخته و دلس��وز توانس��ته  با افتخ��ار چتر حمایت خود را بر س��ر جمعی از 

مددجویان بگسترد و به الگویی از فعالیت بدل شود.
دکتر زهرا حجت و جعفر ش��یرازی نیا زوجی کارش��ناس و دلسوز از مدیران 
این مؤسس��ه و از جمله انسان های خیری هس��تند که نه تنها کار اداری، بلکه 
زندگی و روح و روانشان را وقف کسانی کرده اند که به این از خودگذشتگی نیاز 
دارند؛ دختران کوچک و بزرگی که با نس��بت های مختلف، از برکت هوش الزم 
و کامل محرومند و نبود دس��ت گرم خانواده بر سر آن ها، دردشان را دوچندان 

کرده است. این خأل موجب شده تا این دو پزشک و روانشناس با حمایت خیرین 
از جمل��ه جمعی از کارآفرینان ب��ا تمام وجود به کمک ای��ن دختران بیایند و 

بکوشند زندگی آن ها را هرچه بیشتر به زندگی دیگر انسان ها نزدیک کنند.
***

وقتی وارد اتاق مدیریت مؤسس��ه می شوم، حس خوبی که در فضا پراکنده 
است به خوبی درک می ش��ود؛ محیطی آرام که کارکنانش به دور از هیاهوی 

مردمان شهر، تنها دغدغه ی آرامش بخشی به دختران کم توان را دارند.
دکتر زهرا حجت که بار اصلی این مرکز را به دوش می کش��د با نخس��تین 
پرس��ش من، بی مقدمه س��خن آغاز می کند. گویی س��ال هاس��ت که با  این 

جمالت زیسته است: 
»این مجموعه از س��ال 61  تاسیس ش��ده اما حال و روز خوشی نداشت. در 
س��ال 81 آقای ش��یرازی نیا که رئیس مرکز توان پزش��کی قدس بود، به علت  
ارتباط  خوب با خیرین به این مؤسس��ه منتقل ش��د تا وضع این مرکز را که در 
آن دوران به دلیل تغییر مدیریت ش��رایط مطلوبی نداشت، بهبود ببخشد. این 
ماجرا گذشت تا اینکه در سال 83 سیستم مدیریت که به وضع نسبتا مطلوبی 
رسیده بود به شیوه هیات امنایی تغییر شکل داد.آقای شیرازی نیا  تمام تالش 

خود را به کار گرفت تا هیات مدیره ای فعال را به اینجا بیاورد.
پس از مدتی که همس��رم وارد این مجموعه ش��ده بود، من هم راغب شدم 
به اینجا س��ری بزنم. پس به مرکز آمدم؛   دیدن چهره کودکان معصوم در من 

مسئولیت اجتماعی کارآفرینان
سنتی دیرینه با رویکردهای جدید

دقایقی با مؤسسه ی خیریه ی همدم )فتح املبین(

گزارشگر: فریبا قاسم زاده
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حالی را به وجود آورد که احس��اس کردم باید کار 
دندانپزشکی ام را کنار بگذارم و همراه آن ها باشم. 
در همین شرایط قرار شد یک نفر مدیریت را قبول 
کند تا بتواند تمام و کمال کارهای این موسس��ه را 
سر و س��امان دهد با انتخاب وتایید هیات مدیره، 

من مدیرعامل این مجموعه شدم.
در آغ��از کار ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ش��غل من 
دندانپزشکی است، نصف روز به کلینیک می رفتم  
و نص��ف دیگر روز را ب��ه اینجا می آم��دم اما وقتی 
مس��ئولیت مدیری��ت را پذیرفت��م به ناچ��ار کار 
در مط��ب را ره��ا و تجهی��زات آن را ب��ه کلینیک 

دندانپزشکی همدم منتقل کردم. 
  م��ن براین ب��اورم که بی��ش از آن چ��ه من به 
فرزن��دان ای��ن مجموعه -ک��ه آن ه��ا را دختران 
خودم می دان��م- خدمت کنم، آن ها هس��تند که 
باوجودشان به ایجاد یک حال خوب در من کمک 
می کنند. من درکن��ار  این بچه ها قش��نگ ترین 

لحظات را درک  می کنم. 
در حال حاضر اینجا یک مرکز جامع توانبخشی 
اس��ت؛ مکانی که از ابتدا برای دخت��ران کم توان 
ذهنی 7 تا 12 س��ال و بی سرپرس��ت ساخته شد 
حال با توجه به اینکه ای��ن کودکان پس از دوازده 
سالگی هم جای مناس��بی برای زندگی نداشتند 
این محدودیت سنی را برداشتیم و در حال حاضر 
تا خانم 50 س��اله )ب��ا هوش بهره های مختلف( در 

این موسسه زندگی می کنند.«

تنها یک سوم هزینه ها
از طریق دولت تامین می شود

جعفر ش��یرازی نیا همس��ر و ی��اور خانم دکتر 
حجت نیز در ادامه این گفتگو می گوید: »از س��ال 
83 دولت بابت آموزش و نگ��ه داری هر یک از این 
فرزندان یارانه ای به ما می دهد که تنها یک س��وم 
کل هزینه  این بچه ها را تامین می کند و دو س��وم 
دیگر فقط با مشارکت های مردمی تأمین می شود. 
به طور متوس��ط ماهیانه حداقل یک و نیم میلیون 

تومان هزینه هر مددجو است. 
بدیهی اس��ت اگر مردم نباش��ند ام��کان بقای 
یک چنین موسس��ه ای وجود ندارد. خوشبختانه 
اعض��ای هی��ات مدیره ی ای��ن موسس��ه همگی 
نیکوکارانی دلس��وز و نام آش��نایند و نام نیک شان 
مایه ی اعتبار و جذب نیروی خیر به همدم اس��ت. 
هرجا کس��ری می آوریم از هیأت مدیره مؤسس��ه 
کمک می گیریم و اگر به م��ردم نیازمندیهایمان 
را اع��الم می کنیم برای این اس��ت که خودش��ان 
به اصرار می خواهند کمک کنند و ما نمی خواهیم 
دیگ��ران از فیض ای��ن نیکوکاری محروم ش��وند. 
البته، مددجویانی این چنی��ن، نیازهای متعددی 
دارن��د که در هرحال ما را به ی��اری مردم وخیرین 

وابسته می کند. 
ما ح��دود 400 فرزند داریم و ب��رای این تعداد 
مددجو، حدود 150 نیروی استخدامی. از آنجا که 

باید یک سری استانداردها را رعایت کنیم،  ما یک سری کادرهای تخصصی  هم داریم که حتی اگر صرفا 20 
تا مددجو هم داشتیم، باید همین تعداد نیرو در خدمتشان می بودند. از طرفی، اینجا یک مرکز شبانه روزی 

است و دست اندرکاران و متخصصین می دانند که این واقعیت هزینه های ما را خیلی باال می برد. 

مسئولیت اجتماعی کارآفرینان و سایر اشخاص، ما را سر پا نگاه داشته است

روی پا ایستادن ما براساس کمک خیرین اس��ت و اگر کمک خیرین بنا به دالیل اقتصادی سیر نزولی 
داشته باشد فرزندان همدم آسیب می بینند. برای همین ما همیشه دعا می کنیم که چرخ صنعت بچرخد 
و صمیمانه امیدواریم صنعتگرها و کارآفرین ها کارشان با موفقیت روبرو شود چون موفقیت آن ها در اصل 

موفقیت ماست.
در ح��ال حاضر نه تنها کارآفرینان بلکه تمام کس��انی که به این مجموعه کم��ک می کنند این اتفاق را 
مسئولیت اجتماعی خود می دانند و می کوش��ند درکنار کارهای روزمره خود فعالیتهایی هم برای تعالی 
و تس��کین روحی و قلبی خویش انجام دهند و به حق،کمک به نیازمندان و مددجویانی همچون دختران 
بی سرپرست همدم، در اصل مس��ئولیت اجتماعی همه ماست. تنها خواسته ای که من از تمام توانمندان 
دارم این است که فقط یک بار به مجموعه ما بیایند و از بخش های مختلف بازدیدی داشته باشند. آن وقت، 
قطعا خودش��ان متوجه می شوند که چه کاری در این مسیر از آن ها برمی آید و چقدر می توانند به دختران 

ما و به خودشان کمک کنند و چه میزان می توانند تعیین کننده و موثر باشند. 

دیدار اعضای اتاق مشهد و استاندار از مؤسسه
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کمک های مستمر، ارزشمندتر است

در خصوص نیاز یا عدم نیاز به کمک های مستمر خیرین به این مجموعه و 
مجموعه های مشابه می توان گفت، هر کمکی ارزشمند است اما وقتی مستمر 

باشد ما می توانیم بیشتر روی آن حساب و براساسش برنامه ریزی کنیم.
باتوجه به همین واقعیت است که؛ برخی از کارخانه ها و صاحبان صنایع، به 
صورت ماهیانه به همدم کمک می کنند. گروهی از خیرین به صورت مس��تمر 
نیازهای مؤسس��ه را می پرس��ند و کمک ش��ان را به ش��کل تامین مایحتاج به 

مجموعه می رسانند.
بد نیست بدانید که؛ ما بعضا از مدیران خیرکارخانه ها و شرکت های تولیدی 
خواسته ایم اطالعات خود را به ما بدهند تا برای آن ها معافیت مالیاتی بگیریم 
اما بس��یاری اوقات وقتی به آن ها رجوع می کنیم، متوجه می شویم آن ها نه از 
طریق حس��اب کارخانه، بلکه از طریق حساب شخصی به ما کمک می کنند تا 

حتی ذره ای کار آن ها به چشم نیاید و جنبه ی خودنمایی به خود نگیرد.«
جعفرش��یرازی نیا  بااشاره به افطاری برگزار ش��ده از طرف هیات بازرگانی 
خراسان رضوی هم می گوید: »در این شب کمک های قابل توجهی به دختران 

همدم و همچنین به زندانیان دیه شد که این امر اتفاق مبارک و خوبی بود.

جوراب وصله دار را وسیله مشارکت قرار ندادیم

اس��اس کار ما در اینجا براس��اس تکریم بچه ها اس��ت. ما همیش��ه س��عی 
کرده ایم با تکیه بر توانمندی های بچه هایم��ان نیازهای آن ها را تأمین کنیم. 
ما هیچ وقت نخواس��ته ایم جوراب وصله دار بچه ها، کفش پاره یا چهره نشسته 
آن ها را وسیله جلب ترحم وتوجه کنیم. متاسفانه هنوز موسساتی هستند که 
در بازار، بنگاه ها و ش��هرک های صنعتی، دنبال مظلوم نمایی و جلب مشارکت 
از مردم اند. یافتن حامی توسط ما به این ترتیب بوده است که هر یک از اعضای 
هیات مدیره، با مناعت و محبت، دس��ت یک شخص را گرفتند، آوردند و با این 
مجموعه آشنایش کردند. همین شفاف بودن کار است که باعث شده حامیان 
ما ماندگار ش��وند. اما در مجم��وع می توان گفت که؛ م��ا، مجموعه ی اتفاقات 
خوبی که در این موسس��ه رخ داده اس��ت را لطف خداوند و از برکت وجود این 

بچه ها می دانیم.

از کار روزانه تا هنر و صنعت

در موسس��ه ی همدم، موضوع حرفه آموزی وهنرآموزی سال هاست که در 
دستور کار قرار گرفته است و این مساله، عالوه بر ایجاد احساس رضایتمندی 
در بچه ها، بازار اش��تغال برای آن   ها ایجاد می کند. البت��ه این بازار کار، بازاری 
است که هم از طریق تولیدکننده و هم مصرف کننده حمایت شده است. چون 

به هرحال این بچه ها در بهترین حالت بچه هایی هستند که از نظر هوش بهره 
مرزی هس��تند و با توجه به بدسرپرس��تی یا بی سرپرس��تی از اعتمادبه نفس 
باالیی برخوردار نیس��تند. اما ما س��عی کردیم این اعتماد به نفس را با هنر به 
آن ها بازگردانیم. عالوه بر کارگاه های فرشینه، گلیم بافی، قلم زنی و گلسازی، 
فرزندان ما در کارگاه موس��یقی و کارگاه تئاتر هم خیلی موفق بوده اند و حتی 

توانستند رتبه های کشوری دریافت کنند.
البته فعالیت چنین اش��خاصی ُکند و زمان بر اس��ت و به عنوان مثال 6 ماه 
طول می کش��د تا یک مددجو، بافت یک گلیم را تمام کند. حال اگر بخواهیم 
نس��بت به هزینه هایی که برای مربیان و به طور کلی برای این اشخاص تامین 

کرده ایم روی تولیداتش��ان قیمت بگذاریم طبیعتا قیمتی نیس��ت که مطابق 
اس��تاندارد بازار باش��د و فردی عادی مایل باش��د آن را بپ��ردازد. از همین رو 
تولیداتمان را ی��ا در بازارچه های خیریه به فروش می گذاریم تا قیمت را مردم 

تعیین کنند، یا به افرادی که ارزش کار را می دانند هدیه می دهیم.
 در مورد نیروی کاری این موسس��ه هم می توانم بگویم که تالش کرده ایم 
پس از انتخاب نیروهای مجرب و دلس��وز، به آن ها رس��یدگی مناسب بکنیم 
تا آنان هم بتوانند به س��هم خود به خوبی از بچه ها پرس��تاری و مراقبت کنند. 
عالوه ب��ر کارمندان خ��ود، نوعی دیگر از هم��کاری را هم از ی��اوران دریافت 
می کنیم؛ بی��ش از 1000 یاور داریم که در انجام کاره��ای مختلف یا در رفع 
نیازهای مادی به مؤسس��ه کمک می کنند. به عنوان نمونه خیرینی هس��تند 
که با وس��یله نقلیه خود یک یا چند روز در هفته به مؤسس��ه خدمت رس��انی 
می کنند. یا پزش��کان و مهندس��ینی که روزهایی را در خدم��ت عزیزان این 

مجموعه هستند. همچنین در سایر مشاغل خدماتی، آموزشی و هنری.
در اینجا جا دارد از همه یاوران و خیرین عزیز موسس��ه ی همدم و همکاران 
دلس��وز این مجموعه، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.« که این رسالت اجتماعی 
خ��ود را به زیبای��ی به انجام می رس��انند. و ای��ن امر بدون ی��اری و همکاری 

نیک اندیشانی چون آنان به آسانی میسر نمی شود.

 

بد نیس�ت بدانید ما بعضا از مدی�ران خیرکارخانه ها و ش�رکت های 
تولیدی خواس�ته ایم اطالعات خ�ود را به م�ا بدهند تا ب�رای آن ها 
معافیت مالیات�ی بگیریم اما بس�یاری اوقات وقتی ب�ه آن ها رجوع 
می کنیم، متوجه می شویم آن ها نه از طریق حساب کارخانه، بلکه از 
طریق حساب ش�خصی به ما کمک می کنند تا حتی ذره ای کار آن ها 

به چشم نیاید و جنبه ی خودنمایی به خودنگیرد

در موسسه ی همدم، موضوع حرفه آموزی 
وهنرآموزی سال هاست که در دستور کار 

قرار گرفته است و این مساله، عالوه بر 
ایجاد احساس رضایتمندی در بچه ها، بازار 

اشتغال برای آن   ها ایجاد می کند. البته 
این بازار کار، بازاری است که هم از طریق 

تولیدکننده و هم مصرف کننده حمایت 
شده است
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آقای س��ید مجتبی هاش��میان در سال 1316 
و در ش��هر مق��دس مش��هد متول��د ش��د و دوره 

تحصیلی اش را نیز در همین شهر گذراند.
پدربزرگ و پدر وی از تجار صاحب نام شهر 
مشهد بودند و در اطراف حرم مطهر که در آن 
زمان بهترین مغازه ها در آنجا واقع شده بود به 

تجارت زعفران مشغول بودند.
سید مجتبی در سال 1332 در تجارت خانه ای 
با حقوقی اندک مشغول به کار شد و به دلیل ابتکار 
و س��رعت عملی که از خود نش��ان داد موردتوجه 
کارفرمایش واقع شد بطوریکه بسیار مورد اعتماد 
قرار گرفت و پس از مدتی همه امور آن تجارتخانه 
به وی س��پرده ش��د اما این واحد به دلیل پاره ای 
مس��ائل تعطیل ش��د و او که از کودکی راه تجارت 
را آموخت��ه ب��ود در س��ال 1338 تصمیم گرفت 
همراه با همس��رش به تهران نقل م��کان کند و به 
مدت دو س��ال مدیریت کارخانه پنبه اس��تریل را 
عهده دار شد که دومین واحد بزرگ پنبه در ایران 
بود و س��رانجام به آرزوی دیرین��ه اش جامه عمل 
پوشاند و در خیابان شکوفه تهران، شرکت شکوفه 
را تأس��یس نم��ود. در ابتدا مواد اولی��ه را به مقدار 
بسیار کم از تجار آن زمان تهیه می کرد و در اتاقی 
اجاره ای با وسایلی بسیار ساده و ابتدایی و به وسیله 
دس��ت همراه با همس��رش دس��تمال کاغذی ها 
را بس��ته بندی می کردن��د و بازاریاب��ی آن نیز به 
عهده وی بود در آن زمان که فرهنگ اس��تفاده از 
دس��تمال کاغذی و جایگزینی آن با دستمال های 
پارچه ای در بین مردم جایگاهی نداشت معرفی و 
فروش این محصول از طریق مغازه ها و فروشگاه ها 
بس��یار کار مش��کلی بود لذا وی ب��ا بهره گیری از 
هوش تج��اری خود تصمیم گرف��ت این محصول 
بهداش��تی را در داروخانه ه��ا به مع��رض فروش 
بگذارد وی به تدریج توانس��ت بر تع��داد کارگرها 
افزوده و دس��تگاه های موردنی��از را تهیه کند و در 
سال 1344 ش��رکت شکوفه را به طور رسمی ثبت 

نماید.
در سال 1357 و قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
بنا به درخواست مادر به مشهد بازگشت و شرکت 
ش��کوفه را به خیاب��ان آبکوه ک��ه از قدیمی ترین 
محله های شهر مشهد بود، انتقال داد، پس ازآن با 
توجه به رونق کسب وکار و خریداری ماشین آالت 
مدرن و در همین راستا افزایش تعداد پرسنل، نیاز 
به استقرار در فضایی وسیع تر احساس می شد لذا 

به یاد شادروان سید مجتبی هاشمیان
کارآفرین برتر صنعت سلولزی ایران

جهت توسعه و افزایش تولید، کارخانه ای با وسعت بیش��تر در جاده سنتو )بزرگراه آزادی( خریداری شد 
و مهروموم ها در آن محل مس��تقر بود. پس ازآن نیز در راستای این توسعه و پیشرفت، کارخانه به شهرک 
صنعتی توس منتقل ش��د که هم اکنون دارای 3 ش��رکت و 2 کارخانه ب��زرگ تولید محصوالت کاغذي و 
بهداشتي اس��ت و تحت عناوین شرکت صنایع تولیدات کاغذي خراسان گلریز، شرکت گروه کارخانجات 
نگین خراس��ان و نیز شرکت آرمان سلولز مشغول به فعالیت می باش��ند. مدیریت شرکت گلریز به عنوان 
کارآفرین نمونه اس��تاني و نیز یک دوره به عنوان کارآفرین نمونه ملي موفق به دریافت لوح افتخار از مقام 
محترم ریاس��ت جمهور ش��د. همچنین طی دوره های متوالی به عنوان واحد نمونه از سوی سازمان های 
صنعت، معدن، تجارت و اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعت��ی و اداره نظارت بر مواد غذایی انتخاب و 

مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس از مقامات کشوری گردیده است.
ازجمله فعالیت ها و س��وابق اجرایی آقای سید مجتبی هاشمیان می توان به عضویت هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران، هیئت نمایندگان اتاق بازرگاني صنایع و معادن اس��تان خراس��ان 
رضوي، هیئت امناء ش��هرک صنعتي طوس، بس��یج کارخانجات، انجمن مدیران صنایع و معادن استان 

خراسان رضوي، هیئت مدیره شرکت عمران شهرک صنعتي طوس اشاره نمود.
آقای س��ید مجتبی هاشمیان این کارآفرین صبور و با اس��تقامت سرانجام در خرداد 1396 در سن 80 

سالگی دارفانی را وداع گفت.
روحش شاد و یادش گرامی
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  با توجه به پیش�ینه اقتص�ادي ایران، چه ب�رآوردي از وضعیت اقتصاد 
کالن کشور دارید؟ 

چنانچه اقتصاد ما بخواهد با این وضعیت و یا با این گونه تصمیم گیری های 
اقتصادي در س��طح کالن و با این تفرق��ي که بین نهادهاي مؤث��ر در اقتصاد 
هس��ت ادامه یابد، واقعاً کشور قادر به ایجاد رشد و اش��تغال پایداري نخواهد 
بود و بالعکس ما مرتباً ش��اهد کاهش اش��تغال های مفید و باکیفیت در کشور 
خواهیم بود. اگر ما امروز از اقتصاد مقاومتي س��خن به می��ان می آوریم، باید 
ابتدا از ارزش افزوده، رش��د و اش��تغال در بخش هایی سخن به میان آوریم که 
توان مقاومتي کش��ور را نه تنها در حال بلکه در آینده و بلندمدت نیز تضمین 
می نمای��د و ارزش افزوده، رش��د و اش��تغال در دیگر بخش ها نیز به ش��دت به 
ارزش افزوده، رش��د و اشتغال در این بخش ها وابسته است و خللي در وضعیت 
این متغیرها، متغیره��اي متناظر با آن را در دیگر بخش ه��ا با مخاطره روبرو 
می س��ازد. در اینجاس��ت که باید بین انواع رش��د و ارزش اف��زوده و همچنین 
بین انواع اش��تغال در بخش هاي مختلف اقتصادي تفاوت قائل ش��د و رشد و 
ارزش افزوده و همچنین اشتغال در همه بخش ها را همسنگ و برابر با یکدیگر 
ندانست و از کیفیت آن ها س��خن به میان آورد. شواهد موجود از آمارهاي در 
دس��ترس نش��ان می دهد که تداوم ساختار اقتصادي کش��ور به همین شکل 
نمی تواند در آینده تحولي را در کش��ور به وجود آورد و رکود و مسائل اساسي 
کشور را حل نماید. زیرا علیرغم تزریق منابع عظیم مالي به این اقتصاد بزرگ 
مصرفي، ما همچنان ش��اهد انواع مش��کالت و گرفتاری های متعدد اقتصادي 
اعم از رکود و اش��تغال در کشور خود هس��تیم. در مورد منابعي که به اقتصاد 
ما تزریق شده است، گزارش جدیدي در دس��ت تهیه داریم که نشان می دهد 
از سال 1295 شمس��ي چه منابع بی نظیری به این اقتصاد به صورت مستقیم 
از مح��ل منابع و ثروت های تجدید ناپذیر کش��ور تزریق ش��ده اس��ت ولیکن 
حتي باوجوداین برخورداری ها، اقتصاد ما همچنان در انبوهي از مش��کالت و 

بحران ها دست وپا می زند.
 اگر بخواهیم منابع تزریقي به کش��ور را طي دهه های گذشته موردبررسی 

قرار دهیم می توان آن ها را در چند دسته طبقه بندی نمود:  

1.  مناب��ع ارزي حاصل از صادرات ثروت ملي نف��ت و گاز و همچنین منابع 
ارزي حاصل از صادرات کااله��اي غیرنفتي که البته در اینجا در مورد ماهیت 
صادرات غیرنفتی نیز صحبت بس��یار اس��ت. ازآنجاکه ص��ادرات محصوالت 
پتروشیمي در کشور ما در گروه صادرات کاالهاي غیرنفتی گنجانده می شود 
بای��د این گونه عن��وان نمود که چ��ون محصوالت تولیدي ای��ن بخش، یعني 
پتروش��یمي در ایران، به علت تکمیل نش��دن زنجی��ره ارزش آن، در مراحل 

ابتدایي تولیدي خود به فروش می رسند و ارزش افزوده و اشتغال چنداني
نیز تولید نمی کنند و ماهیت آن بیش��تر خام فروش��ي و فروش ثروت ملي 
اس��ت، این نوع دس��ته بندی و آمار ده��ی عالئم غلطي را به جامع��ه و اقتصاد 
کش��ور می دهد که بالش��خصه این نوع آمار دهی در کش��ور را صحیح و مفید 
نمی دانم و معتقدم این نوع برخورد با اعداد و ارقام منجر به س��رپوش گذاري 
بر واقعیت های دردناک موجود در جامعه و اقتصاد ما و غفلت از حل به موقع و 

صحیح آن ها می گردد.
2.  ع��الوه بر منابع ارزي حاصل ش��ده از فروش و ص��ادرات ثروت ملي نفت و 
گاز در خارج کش��ور، منابع مصرفي نفت و گاز در داخل کشور نیز از موارد منابع 
تزریق ش��ده به اقتصاد کشور می باشد که اصوالً طي س��ال ها ازآن غفلت شده و 
موردتوجه واقع نگردیده است. زیرا اگر کشور داراي این ثروت های طبیعي نبود، 
مصرف داخلي این انرژی ها در کش��ور همراه با پرداخ��ت منابع و خرید از دیگر 
کشورها امکان پذیر بود. با توجه به در دسترس بودن آمار هم زمان هم تولید و هم 
صادرات نفت و گاز می توان مصرف داخلي نفت و گاز را محاسبه نمود که از موارد 
مصرفي آن می توان به خوراک پتروشیمی ها، گرم کردن منازل، سوخت وسایل 
نقلیه و قس علیهذا اش��اره کرد که معموالً از آن س��خن به میان آورده نمی شود. 
براي محاس��به مصرف داخل نفت و گاز با توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي دو 
مرج��ع آماري بانک مرکزي و ترازنامه انرژي دو کمیت عددي فراهم نمودیم که 
اعداد محاسبه ش��ده از طریق آمار ترازنامه انرژي کمیتي بزرگ تر و از طریق آمار 
بانک مرکزي کمیتي کوچک تر را نش��ان می دهد که در اینجا تکیه و مبنا را براي 

گزارش بر اعداد کوچک تر یعني بانک مرکزي قرار می دهیم. 
آم��ار در دس��ترس در خص��وص دو مؤلفه باال نش��ان می دهد که از س��ال 

چالش های اقتصاد ایران
و نگاهی به نظام بانکی

گفتگو با سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه

قسمت اول

مریم طیاری
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1338 تا انتهاي س��ال 1394، قریب به2574 میلیارد دالر به اقتصاد کش��ور 
تزریق شده است.

3.  اما عالوه بر دو مؤلفه عنوان ش��ده در باال، طي دهه های گذشته، کشور ما از 
منابعي دیگري به غیراز این منابع نیز برخوردار بوده اس��ت که از آن غفلت شده 
و از آن جمل��ه می توان به می��زان وام ها و بدهی های خارج��ي و کمک هائي که 
ما در این مدت از خارج کش��ور گرفته ایم )427 میلیارد دالر(، س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجي )FDI( که وارد کشور ش��ده )42 میلیارد دالر( و کمک های 
رس��مي توس��عه ای )ODA( که از ش��بکه مالي بین المللی گرفتی��م و معموالً 
بالعوض می باش��ند و در مورد آن ها بحث نمی کنیم )4 میلیارد دالر( اشاره کرد 
که هنگامی که مجموع کلیه این اع��داد یعني ODA ، FDI و قروض خارجي که 
کش��ور گرفته را )ح��دود 473 میلیارد دالر( با منابعي که در باال به آن ها اش��اره 
کردیم جمع نماییم، می شود 3050میلیارد دالر که تا انتهاي سال 94 در اختیار 
داش��ته ایم و به اقتصاد خود تزریق نموده ایم.توج��ه نمایید که این مبالغ جاري 
می باشد و چون می خواهیم مقایس��ه انجام دهیم، از منابع بین المللی نیز مبالغ 
ج��اري را ب��کار می گیریم که در آن صورت به طور نس��بي مغایرت��ي را به وجود 
نمی آورد. این توضیح را فقط به خاطر  روشن شدن اذهان عرض نمودم. این رقم 
حدود شش برابر منابعي است که کره براي توسعه خودش در اختیار داشته است. 
اگر به جهت یکس��اني منابع، آمارهاي بانک جهاني را موردبررس��ی قرار دهیم و 
جم��ع تولید ناخال��ص داخلي )GDP( ب��ه قیمت جاري کره جنوب��ي از ابتداي 
س��ال 1960 تا انتهاي 2014 را ب��ا جمع تولید ناخالص داخل��ي )GDP( ایران 
در همین بازه زماني مقایس��ه ای داشته باشیم، مش��اهده می گردد که طي این 
مدت تولید ناخالص داخلي ایران جمعاً حدود 7667 میلیارد دالر و کره جنوبي 
20300میلیارد دالر می گردد. اگر سرانه ناخالص داخلي ایران به قیمت جاري 
را طي همین بازه زماني در نظربگیریم مش��اهده می گردد که ما از حول وحوش 
192 دالر در س��ال 1960 به حدود 5400 دالر در سال 2014 رسیده ایم و کره 
جنوب��ي از حدود 156 دالر به 27000 دالر رس��یده اس��ت. این ها تنها برخي از 
نکات و ش��اخص هائي است که نشان می دهد ما نتوانستیم این اقتصاد را کارآمد 
اداره کنی��م.  این وضعیت می طلبد که بررس��ي عمیق دالیل توس��عه نیافتگی 
کشورمان صورت پذیرد. لیکن سوابق کشورمان نشان می دهد که ما مرتب روي 
نکات و همچنین واژه هایی تکی��ه می کنیم که این ها خود باعث هالکت اقتصاد 
ما خواهد ش��د. یکي از واژه هایی که ده ها سال اس��ت در آن گیرکرده ایم »مزیت 
نس��بي« اس��ت. به گمانم مورد اس��تعمال  قرار گرفتن این واژه می تواند نشأت 
گرفته از دوره نیمه استعماري بودن کشور )قرارداد سن پترزبورگ در خصوص 
تقسیم مناطق تحت نفوذ کشورفیمابین روسیه و انگلستان( باشد و همیشه در 
گوش امان خوانده می ش��ود که به مزیت نسبي اهمیت داده شود و مزیت ما هم 
در این هست که نفت را اس��تخراج کنیم و پس از تأمین مصرف خودمان، بقیه را 
صادر بکنیم. باید دید آیا فروض ریکاردو در کش��ورمان موضوعیت پیدا نموده، 
به نظرم مفهوم این واژه بدین گونه ک��ه ما بکار می گیریم با مفهومي که ریکاردو 
به کارب��رد، تفاوت محتوایی عمیق دارد. و اینکه هدایت ش��ویم تا »خلق مزیت« 
نماییم، هیچ قدمي را توس��ط دولت ها مش��اهده نمی کنیم. حال می شود سؤال 
کرد که آیا کره جنوبي، تایوان و یا چین معادن ترانزیس��تور !! داشته اند که مزیت 
نسبي آنان باشد ؟  از طرف دیگر فکر می کنم که علیرغم ادعاهاي بسیار، هنوز بلد 
هم نیس��تیم که چطور برنامه ریزی بکنیم زیرا هم آن ها برنامه توسعه داشته اند 
و هم ما به اصطالح برنامه توسعه داش��ته ایم. لیکن شواهد مقایسه ای ارائه شده 

درسطور فوق خود گویا است که آگاهي کارآمد و دانش کافي نداشته ایم و منابع 
خود را در ناکارآمدی به اتالف کشانده ایم. 

  در نظ�ام بانکي چ�ه اتفاق هایی افت�اده و آیا تأس�یس بانک ها درروند 
توسعه اقتصادي مؤثر بودند ؟ 

براي واضح نمودن عرایضم در خصوص ش��روع بحث بانک، با س��ه نکته از 
س��ه مطلبي که انتخاب کردم صحبتم را پیش می برم. اول ازهمه صحبتم را با 
گفتاري از فردریک باس��تیا ) 1850 – 1801 میالدي( ش��روع می کنم؛  » در 
حوزه اقتصاد یک عمل، یک عادت، یک نهاد یا یک قانون فقط داراي یک تأثیر 

واحد نیست بلکه زنجیره ای از تاثیرات را به همراه دارد«.
در فراز دومش بیان می کنم که؛ »بین ی��ک اقتصاددان خوب و اقتصاددان 
بد فقط یک تفاوت وجود دارد، اقتصاددان بد خود را به تاثیرات قابل مش��اهده 
مح��دود می کند درحالی که اقتص��اددان خوب هر دو اث��ر را در نظر می گیرد 
یعني هم آنچه دیده می ش��ود و هم آنچه باید پیش بین��ی کرد« و در فراز آخر 
بیان می کند که؛ »اقتصاددان بد خواهاِن خیري کوچک اما آني است که شري 

فاجعه آمیز به دنبال دارد«.
اقتصاد کش��ورمان در بیش از 9 دهه و در بیش��تر دولت ها گرفتار این آفت 
اس��ت، یعني ما براي تاثیرات کوچک اهمیت قائلیم و روي تاثیرات کوچک اما 
آني می خواهیم مسائل را حل وفصل کنیم که براثر همین تفکر، َشرهاي زیادي 
را شاهد بوده ایم که گریبان کشور را گرفته است. باعث آن ها طیف قابل توجهی 
از اقتصاددان��ان دولت زده بوده اند، بطورمث��ال در هدفمندی یارانه ها که ادعا 
گردید کار کارشناس��ي دقی��ق انجام گرفته اما نتایج فاجعه بار آن را مش��اهده 
می نماییم. اگر همین قانون برنامه شش��م توس��عه مجل��س را هم نگاه کنید با 
احتمال فراوان از درون آن چیزي درنخواهد آمد و مش��اهده نمودید که قانون 
با س��ی وچند ماده توسط دولت ارائه داده شد، درحالی که همان هم موردانتقاد 
ب��ود، لیکن مجلس آن را ب��ه بیش از 127 ماده افزای��ش داد. آیا براي هر ماده 
مصوب الزامات و محاس��بات کارشناس��ي همراه بوده که چنین تصمیم گیری 
نمودند یا مجدداً باید سرنوش��ت قانون هدفمن��دي یارانه ها و یا برخي دیگر از 
قوانین مصوب ناکارآمد را انتظار بکش��یم؟ گزارش های تحلیلي و کارشناس��ی 
براي هر ماده و نحوه ارتباط و اثرگذاری های متقابل که منتشر نگردیده تا بتوان 
قضاوت کاملي داش��ت، شاید هم وجود داشته و عالقمندان به توسعه کشور در 
اختیارشان نبوده. لیکن تجربه چند دهه گذشته نشان از واقعیات دیگري دارد. 

درواقع ما به مسائل اساسي نمی خواهیم عمیق نگاه کنیم.
دومین نکته ای که می خواهم بدان اش��اره بکنم گفتاري است از پیر بوردو 

جمع
)میلیارد دالر( 

صادرات نفت و گاز 
)1394- 1338( 
)میلیارد دالر(

صادرات غیرنفتی 
)1394- 1338( 
)میلیارد دالر(

معادل ارزش دالري مصرف
نفت و گاز در داخل کشور

)1394- 1352( 
)میلیارد دالر(

25741377309887
* آمار در دسترس نشان می دهد که از سال 1338 تا انتهاي سال 1394، قریب به2574 میلیارد دالر به اقتصاد کشور تزریق شده است.
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که اس��تیگلیتز، درکتاب جهاني س��ازي و مس��ائل آن، نقل کرده و می گوید؛ 
»سیاستمداران نیاز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحث های علمي 
بشوند که مبتني بر قراین و شواهد متقن است. متاسفانه اکثرا عکس این روي 
می دهد، یعني دانش��مندان در ارائه توصیه های سیاست گذاری، سیاست زده  
می شوند و ش��واهد را چنان تغییر می دهند که با تمایالت مسئوالن بخواند«.

که ما گرفتار این تیپ از افراد هم در کش��ورمان هستیم و نمونه های متعددي 
را ش��اهد بوده ایم. صراحت و تعارف نکردن، مسئله ای است که ما در کشور به 
آن سخت نیاز داریم و شجاعت در بیان نظرات کارشناسي، حتي اگر تلخ باشد، 
اکسیري اس��ت که بسیار کمیاب گردیده. گاهي متاس��فانه مواجه با توجیه و 

بزک علمي هم براي تصمیم های غلط سیاستمداران می باشیم.
س��ومین نکته را از زنده یاد دکتر حبیبي بیان می کنم و این نکته اتفاقاً نکته 
مهمي است. زیرا نشان از وضعیت ناخوش��ایندي است که نشان می دهد چرا 
ول��ع ایجاد بانک برپایه هاي ل��رزان و غیرواقعی در کش��ورمان به وجود آمد و 
همچنان می آید. ایش��ان در همایش پنجاه س��ال برنامه ریزی، نکات بس��یار 
ارزش��مندي را که برآمده از تجاربش��ان ب��وده بیان کردند؛ »ما الي ماش��ااهلل 
طرح های نیمه تمام داریم، واقعاً چه کاری می خواهیم بکنیم و قس��متي از این 
طرح ها در اثر همان بلندپروازی ها رؤیاها و بی حساب وکتاب ها است. .... هر که 
هر جا رفته و از او یک چیزی خواسته اند، او هم با دست ودل بازی گفته ))بشود 
(( و االن آمده برنامه می دهد و برنامه هم می گوید االن نمی ش��ود. او می گوید 
من قول دادم، باالخره با یک صنار س��ه شاهي، دو تا آجر روی هم گذاشته شده 
و ما طرح هایی از 5 درصد تا 45 ،50 درصد داریم«این یعني اولویت اول عمده 

دولت های ما خرید محبوبیت است.
ب��ه قول ویلم فلور درکتاب صنعتي ش��دن ایران؛ »کوش��ش های حکومتي 
محدود و در باطن خالي از خلوص« به عبارتي کارکردن واقعي و از روي اعتقاد 
براي بلندمدت واقعاً وجود ندارد و این مطلب را رهبر انقالب هم در بیاناتشان 
در 6 ش��هریور 90 ذکر نموده اند؛ »اگر هدف این ش��د که دل مردم را به دست 
بیاوریم، ناکام خواهیم ماند«. و ما بس��یار طرح نیمه تمام در کشور داریم، آیا ما 
منابع کم داریم؟ پاس��خ منفي اس��ت. ما کمبود منابع نداریم، پیش از انقالب 
هم یک دفعه هیجان و ش��ور همه را گرفت، چون درآمدهاي نفتي بادآورده در 
مقابلمان قرار گرفت و مرتباً طرح تعریف و اجرا می نمودند و س��پس به یک باره 
متوجه ش��دند پول ندارند، زیرا با آن بلندپروازی های مبتني بر توهم حتي اگر 
مناب��ع فدرال رزرو را هم بریزیم در پروژه های رؤیائی، نمی توانیم جمع بکنیم! 
ب��راي تحقق توهم آمیز رؤیاها و طرح های بلن��د پروازانه و بی مورد، به یک باره 
از س��ال 1351 به این طرف به اص��الح براي تأمین مال��ي و جمع آوری منابع 
س��رگردان جامعه، به فکر تشدید ایجاد بانک های خصوصي هم افتادند، چون 
تصور می کردن��د که منابع کم دارند. اگر خاطرات مرح��وم ابتهاج و یا مرحوم 
س��میعي و یا دکتر محمد یگانه را مطالعه نمایید، تصویري پدیدار می شود که 
با توجه به منابع مفتي که یک باره در جامع��ه تزریق گردید با انواع روش های 
متقلبانه در پیش از انقالب، رانت خواران غیرمولد، سعي در تأسیس مؤسسات 
مالي داش��ته و براي چپاولگري با انواع حیل رابطه با شاه نیز برقرار می نمودند 
و با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. رش��د بانک ها که اتفاق افتاد، اتفاقاً عاملي 
قابل توجه ب��ود از عوامل زمین خوردن آنان، طرح هایي ریختند که نه ظرفیت 
جذب وجود داش��ت و نه مفید و مؤثر بودن آن ها اثبات ش��ده بود، بلکه اتالف 
منابع ذی قیمت بود. حاال شما بیا هي بانک بزن، منابع جمع کنیم، خیلي هم 
با توجیهات قش��نگ و به ظاهر کارشناس��ي بزکش می کنیم و در برخي مواقع 
که به ظاهر، قانون موجود مشکل داشته با ارائه قوانین جدید که الفاظ زیبایي 
هم داش��ته بزک می ش��ده اما از محتوا خالیه و از این نوع گویش ها متاسفانه 
زیاد صورت گرفته و ش��اهدیم که چگونه واژه ها در بسیاري از موارد مثاًل براي 
توجیهات، محتوایی نامناسب و تبلیغی به خود می گیرد، مثاًل رشد اقتصادي. 
رش��دهایي که گفته می ش��د اما رش��دها بی کیفیت بوده و هس��ت، برخي از 
اقتصاددان ها میگویند مگر رش��د عددي اس��ت که ش��ما کیفیتش رو تعیین 
کنید؟ بله، رش��دي که از خام فروشي نفت دارد به دس��ت می آید بی کیفیت 
است و پایدار هم نیست به عامل بیروني وصل است. اگر مثل کشورهایي چون 

چین، سنگاپور، مالزي، و امثالهم رشد مبتني بر تولید واقعي و خدمات مولود 
تولید داخلي بود که از صادرات به دست می آید، رشدي باکیفیت است و دیگر 

نوسانات بیروني نمی تواند هراس آور باشد.   

  به نظر ش�ما ریش�ه این عوامل در چیس�ت؟و با بررس�ي عملکرد نظام 
بانکي چه اتفاقي در تخصیص بین بخشي منابع افتاده است ؟ 

بحران اقتصادي پدیده ای نیس��ت که یک شبه ایجاد ش��ود، بحران نتیجه 
انباشت موانع س��اختاري اس��ت. موانع چه در زمینه هزینه هایی که دولت ها 
براثر رؤیاه��اي کوتاه مدت براي جامعه ایجادمی کنن��د و به علت عدم آگاهي 
در برنامه ریزی هایی که صورت می گیرد و اشتباهات و تصمیم گیری های غیر 
کارشناسي، بر اقتصاد و جامعه تحمیل می کنند. یکي از مشکالت اصلي امروز 
اقتصاد کش��ور فرورفتن دردم »روزمرگی« وتالش براي حل مشکالت موجود 

در آن با دیدي »کوتاه مدت« براي رهایی از آن هاست.
مش��کل مهم دیگر ایجاد بی اعتمادی در فعالین تولیدي کش��ور به ویژه در 
بخش واقعي صنعت اس��ت. چرا ای��ن مطلب را می گوییم، زیرا هرگاه کش��ور 
با مش��کل حاد روبرو گردیده مرتباً با گویش هاي دولت ها و طلب تالش براي 
تولید مواجه بوده ایم. به طور مثال اطالع دارید که از س��ال1353 درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت خام دورقمي گردید و این سیلي بود که دستاوردهاي 
کشور را به بیراهه کش��اند زیرا این منبع بادآورده در س��ال 1353 ناگهان به 
میزان 2/5 برابر س��ال 1352 بود، یعني 21 میلیارد دالر و این س��یلي بود که 
مشکالت کش��ور را ریش��ه دار نمود و براي این وضعیت عبدالمجید مجیدي 
)رئیس س��ازمان برنامه وبودجه آن زم��ان ( تعبیري قابل تأم��ل در خاطرات 
خود عرضه نموده ؛ » مش��کالت دیگر رو آمده بود. گرفتاری های واقعاً سخت و 
الینحلي به وجود آمده بود. خیلي اعلیحضرت مغموم و افس��رده بودند. خیلي 
روحیه دل تنگی داش��تند، فرمودند » چه طور ش��د یک دفع��ه به این وضعیت 
افتادیم ؟ «خوب، آقایان همه س��اکت بودند. من گفت��م، قربان اجازه بفرمائید 
به عرضتان برس��انم. ما درس��ت وضع مردمي را داش��تیم که دردهی زندگي 
می کردند و زندگي خوشي داش��تند و منتهي، خوب، گرفتاري این را داشتند 
که خشک س��الی ش��ده بود و آب کم داشتند آن قدر آب نداش��تند که بتوانند 
کشاورزي خوبي بکنند. خوب، هي آرزو می کردند که باران بیاید و باران بیاید. 
آن قدر باران آمد که س��یل آمد. زد تم��ام این خانه ها و زندگ��ي و زمین های 
مزروعي این ها همه را خراب کرد. آدم ها خوش��بختانه زنده ماندند و توانستند 
جانشان را به درببرند. ولي زندگی ش��ان از همدیگر پاشید و اصاًل معیشتشان 
به هم ریخت. ما هم درست همین وضع را داریم. ما مملکتي بودیم که داشتیم 
به خوش��ي زندگي می کردیم. خوب، پول بیشتري دلمان می خواست. درآمد 
بیشتري دلمان می خواست که مملکت را بس��ازیم. یک دفعه این درآمد نفت 
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که آمد مثل س��یلي بود که تمام زندگي ما را شس��ت و رف��ت. ] اعلیحضرت [ 
خیلي هم از این حرف من خوشش��ان نیامد و ناراحت شدند و پا شدند و جلسه 
را تمام کردند و رفتند بیرون. همه هم به من اعتراض کردند که این چه حرفي 

بود زدي ؟ گفتم آقایان، این واقعیت است. بایست به اعلیحضرت بگوییم. 
این درآمد نفت است که پدر ما را درآورد«. 

منابع دریافتي حاصل از نفت کش��ورمان در دو س��ال طي جنگ تحمیلي 
مجدداً تک رقمی گردید. در جنگ تحمیلي به طور طبیعي همه آحاد کش��ور 
براي دفاع به میدان آمدن��د، از جمله تالش گران تولید صنعتي. تالش کردند 
منابع کش��ور، نس��بتاً به صورت منطقی تری بکار گرفته ش��ود. با اتمام جنگ 
تحمیلي، مجدداً پروژه های بی ش��ماری درزمینه عمراني تعریف شد و شروع 
به اجرا گردید، واردات بی دروپیکری تحت عنوان عجیب »واردات بدون انتقال 
ارز !« تعریف ش��د، تعرفه های گمرکي ش��روع به کاهش نم��ود. به نحوی که از 
محاس��به آمارهاي وزارت اموراقتصادي و دارائی مش��خص می شود، متوسط 
ارزش ریال��ي حق��وق ورودي ) حق��وق گمرکي، حق ثبت س��فارش و س��ود 
بازرگاني( دریافتي به ارزش ریالي واردات گمرکي کاالها به حدود 8/5 درصد 
در سال 72 و 6/1 درصد در سال 1374 رس��ید. یا مورد عجیب و غیرمنطقی 
ارائ��ه 5000 دالر به هر شناس��نامه در روز و امثاله��م.  بی انظباطی های مالي 
کار را به جایی رس��اند که کش��ور با بحران مالي و با خدش��ه اعتماد جهاني در 
خصوص وضعیت مالي کشور روبرو گشتیم، به نحوی که مواقعي پیش آمد که 
اعتبارات اسنادي کش��ور بدون تضمین بانک مرکزي پذیرفته نمی شد. براي 
حل مش��کالت حادث ش��ده دراقتصاد کالن کش��ور که حاصل از بی تدبیری 
بود، اقدامي بس��یار عجی��ب و مخرب صورت گرفت که دراعتماد تالش��گران 
تولیدي هم خدش��ه ایجاد نمود. بدین ترتیب که نرخ ارز اعتبارات تخصیصي 
کاالهاي سرمایه ای همچون ماشین آالت کارخانجات به یک باره و با توجیهات 
غیرمنطقي به ارزهاي با نرخ باالت��ر تبدیل وآنرا با اجبارتحمیل نمودند. لیکن 
حیرت آورتر و دردناک تر این بود که بخش هاي غیر مولد واردکننده کاالهاي 
مصرفي از پرداخت چنین مابه التفاوتی مع��اف گردیدند. مالحظه نمایید که 
این گونه تصمیم گیری ها با هیچ منطقي نمی تواند همس��وئي داش��ته باش��د. 
ای��ن تصمیم گیری ها اثرات خود را در بلندمدت نش��ان داد، همان نکته ای که 

فردریک باستیا آن را بیان کرد. 
تبعات مالي و بدهی های ایجادش��ده در نظام مال��ي بین المللی و پرداخت 
اقس��اط، براي مهروموم های نیمه دوم دهه 70 شمس��ي، فشارهاي بسیاري 
براي کشور ایجاد نمود. درحالی که طرح هاي بی شمار عمراني و گاهاً بی مورد 
نیز دردس��ت اجرا قرارگرفته ب��ود. در چنین وضعیتي مج��ددا مواجه با تک 
رقمی ش��ده دریافتی های حاصل از فروش نفت خام گردیدیم )س��ال 1377( 
ومجدداً تشویق براي سرمایه گذاری در امر تولید صنعتي جریان یافت. زمانی 

ک��ه به آمارها مراجعه نماییم مش��اهده می کنید که با حادث ش��دن وضعیت 
س��خت اقتصادي براثر تبعات همان بی انضباطی ها، طي مهروموم های 1376 
ال��ي 1380، براي جلوگیري از تبعات خردکننده معضالت حاد ایجادش��ده و 
تشویق تولیدکننده ها براي داخلي سازي نیازها بر اساس خواست های دولت 
وقت، آمارهاي وزارت اموراقتصادي و دارائی نش��ان از آن دارد که ارزش ریالي 
دریافتي حق��وق ورودي کااله��اي وارداتي به ارزش ریال��ي گمرکي واردات 
کش��ور به طور متوس��ط از حدود 16 درصد به 36 درصد افزایش یافت. همین 
عوامل باعث گردید که اش��تغال ایجادشده کش��ور، به نحو چشمگیری ممتاز 
تراز سایر دوره ها گردیده که دیگرهم تکرارنشد. لیکن با افزایش دریافتی های 
ارزي حاصل ازصادرات نفت خام از س��ال 1381، مج��دداً دولت ها تولید را به 
فراموشي سپردند. از محاس��بات آمارهاي ارائه شده مشخص می شود که این 
نس��بت حقوق ورودي به واردات پیش گفته، در س��ال ذکرشده، به یک باره به 
9 درصد! کاهش می یاب��د. مالحظه می نمایید که ب��ا این گونه بی برنامگی ها، 
حرکات آونگ وار در تصمیم گیری های اقتص��اد کالن و عدم وفاي به عهد در 
ترمیم خسران های بخشهای تولیدي حاصل از تصمیمات دولت ها، اعتمادها 
خدش��ه دار گردیده. ب��ا تعجب با محاس��به آمارهاي منتش��ره بانک مرکزي 
مش��اهده می نماییم که درنیمه اول سال 1395به طور متوسط حقوق ورودي 
ریال��ي دریافتي کااله��اي وارداتي کش��ور به ارزش ریال��ي گمرکي کاالهاي 
وارداتي به 6 درصد تنزل می یابد، یعني از متوس��ط حقوق ورودي کشورهاي 
عضو سازمان تجارت جهاني هم کمتر! حال با مجموعه این مقدمات به اضافه 
نبود راهبرد توسعه صنعتي و به کارگیري سالیق متولیان امور صنعت و ایجاد 
واحدهاي صنعتي به صورت تکثیر افقي و دارای رده بندی فن آوری متوس��ط 
و پایی��ن در ظرفیت های خرد مقیاس و درنتیج��ه رقابت مخرب وعدم امکان 
حضور درس��طح جهاني، می توان درک نمود که چرا احس��اس کمبود منابع 
مجدداً در کشور به وجود آمد، به همین دلیل و بر اساس آن احساس در برنامه 

سوم توسعه ماده 98 گنجانده شد.
کلید بحث دربانکهاي خصوصي، عمدتا تأمین منافع غیرمولدها اس��ت. در 

دنباله صحبت، آماري را در این خصوص ذکر خواهم نمود. 
در قان��ون اجازه تأس��یس بانک ه��ای خصوصي در ماده 98 آمده اس��ت و 
این قان��ون با توجیحات و واژه ه��اي زیبا همچون افزایش ش��رایط »رقابتي«، 
»تشویق پس اندازوسرمایه گذاری«، »رشد و توسعه اقتصادي کشور« و از همه 
مهم تر»جلوگی��ري از ضرر و زیان جامعه« تصویب ش��د، لیکن اجرا آن را احاله 
به آئین نامه ای می نماید که از همان جا خش��ت کج اول گذاش��ته می شود. به 
این ترتیب که شوراي پول و اعتبار درجلس��ه 948 خود مقررات قانون مزبور 

را تصویب می نماید.   
همیش��ه تالش ها و تبلیغات براي خصوصی سازی این گونه به ذهن متبادر 
می نماید ک��ه براي مصرف کنن��ده، حاصل فعالیت بن��گاه خصوصي منجربه 
قیمت��ي رقابتي وکمترمیش��ود. درمصوبه مزب��ور و درنهای��ت حیرت مواجه 
می گردیم که ش��وراي پول و اعتب��ار اجازه می دهد ک��ه بانک های خصوصي 
2 تا 3 درصد می توانند هم بیش��تر س��ود بدهند وهم بیش��تر س��ود بگیرند. 
همین حرکت، انحراف های روز به روز رش��د یابنده را سبب گردید و امتیازات 
دیگري نیز درس��الهاي بعد براي آنان فراهم گردید. از جمله در س��ال  1381 
که بانک های خصوصي که از هرگونه س��همیه بندی بین بخش��هاي اقتصادي 
معاف گردیدند.  همین اشتباهات باعث انحراف تدریجي مطلوبیت ها، به ویژه 
 ،)PPI( در امر س��رمایه گذاری گردید. من جمله در شاخص بهاي تولیدکننده
قابل مش��اهده است که شاخص واس��طه گری های مالي به ش��کل انفجاري و 
غیرقابل باوری رش��د یافته و ش��اخص همه فعالیت های دیگ��ر را تحت تأثیر 
ق��رارداد. بدین ترتیب ذهنیتي ایجاد نمودیم و مطلوبیت جامعه را به س��متي 
بردیم که گویا فعالیت در هیچ بخش اقتص��ادي نمی تواند بازده دارائی هایش 
بیش از واسطه گری های مالي باشد. در سال 87 هم شاخص این بخش از آمار 

بانک مرکزي به یک باره حذف می شود!.
پایان قسمت اول / منبع: روزنامه شرق
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وجود ح��رم مطهر حضرت ام��ام رضا )ع( در شهرمش��هد مقدس پایتخت 
معنوی کشور و ورود س��االنه حدود 25 میلیون زائر به مرکز خراسان رضوی، 
هم جواری با کشورهای آسیای میانه و افغانستان، برخورداری از ذخایر عظیم 
گازی، مواد معدنی و س��نگ آهن، قرار گرفتن در مس��یر کری��دور بین المللی 
ترانزیتی جنوب به ش��مال ش��رق و غرب به ش��رق، وجود حدود 6 هزار واحد 
صنعت��ی و تولیدی، قط��ب تولید موادغذای��ی و محصوالت باغ��ی و جالیزی 
و گیاه��ان دارویی، وجود آرامگاه ش��عرای بزرگی همچون حکیم ابوالقاس��م 
فردوس��ی، عطار نیش��ابوری، خیام و... در شهرهای اس��تان و برخورداری از 
جاذبه ه��ای گردش��گری و طبیعی تنه��ا بخش��ی از مجموع��ه ظرفیت ها و 
مزیت های استان خراس��ان رضوی است که این استان را برای سرمایه گذاران 

به ویژه سرمایه گذاران خارجی جذاب می کند.
باوجوداینکه خراس��ان رضوی ازنظر تعداد ش��رکت های خارجی ثبت شده 
در بین اس��تان های کشور رتبه اول را دارد و همواره یکی از مقاصد هیات های 
خارجی برای مبادالت تجاری و س��رمایه گذاری است اما ازنظر میزان سرمایه 

مصوب در جایگاه پنجم تا هفتم در سال های گذشته قرار داشته است.
با توجه به اهمیت و نقش آفرینی فرایند سرمایه گذاری در روند توسعه استان 
بران ش��دیم تا در میزگردی که در اتاق بازرگانی مش��هد برگزار ش��د با حضور 
دکتر رضا خواجه نایینی، مدیر اجرایی مرکز خدمات س��رمایه گذاری خراسان 
رضوی، مهندس جواد باقری رئیس کمیس��یون س��رمایه گذاری و تأمین مالی، 
مهندس فرش��ید منوچهری سرپرست امور بین الملل و حمیدرضا شوشتریان 
مشاور اتاق مشهد به موانع سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی بپردازیم 

که در ادامه می خوانید.

  اگر بخواهیم مقایسه آماری بین خراسان رضوی و سایر استان ها در جذب 

س�رمایه خارجی داشته باشیم رتبه اس�تان چگونه اس�ت و چه موانعی در 
جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟

دکتر نائینی، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی: 
در بحث س��رمایه خارجی م��ا تعاریفی داریم که عبارتند از س��رمایه خارجی 
مصوب و س��رمایه خارجی وارده که س��رمایه خارجی مصوب براساس مجوز 
دس��تگاه که موافقت تأس��یس و مجوز را صادر می کن��د و رقمی را پیش بینی 
می کند، اعالم می ش��ود و س��رمایه وارده براس��اس میزان پولی است که وارد 

استان می شود و مورد تأیید دولت است.
در استان خراس��ان رضوی به لحاظ تعداد س��رمایه گذار خارجی در کشور 
اول هس��تیم ما 167 مجوز دادیم و اس��تان بعدی تهران است با 110 مجوز و 
بعدی تبریز اس��ت با 60 مجوز. به لحاظ رقم مصوب سرمایه گذاری خارجی ما 
استان پنجم یا شش��م هستیم و معموالً بوشهر استان اول است به دلیل وجود 
پارس جنوبی. مثاًل اس��تانی هس��ت که نفت، یا گاز دارد و یا اس��تانی بادخیز 
اس��ت. قرارداد توتال یکی از بزرگ ترین قراردادهای سرمایه گذاری 10 سال 
اخیر بود ولی طرف قرارداد آن خود دولت اس��ت ما در اس��تان چون ش��رکت 
بزرگ دولت��ی نداریم و می گوین��د 90 تا 95 درصد صنایع اس��تان متعلق به 
بخش خصوصی اس��ت رقم هایی که بخش خصوصی ما قرارداد می بندد ارقام 
کوچکی است ولی تعداد آن ها زیاد است ولی در اصفهان و تبریز کارخانه های 
دولتی زیاد اس��ت، مثاًل پژوی فرانس��ه قرارداد می بندد ب��ا ایران خودرو و رقم 

سرمایه گذاری خارجی برای استان تهران باال می رود.
این دو دلیل، دالیل عمده ای است.

 معموالً آن ها اول هستند ولی باز ازنظر میزان سرمایه وارده به مصوب ما اول 
بودیم یا دوم، یعنی به بهره برداری رسیدن پروژه در استان ما خیلی خوب بوده 
و رقم های خیلی خوبی داریم، به طور مثال خراس��ان شمالی در 3 سال اخیر 3 

اجماع بین مسئوالن استان
در حوزه سرمایه گذاری وجود ندارد

صاحب نظران حوزه رسمایه گذاری در میزگرد برگزار شده در اتاق مشهد مطرح کردند:
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پروژه تصویب کرده ک��ه هرکدام یک میلیارد دالر 
بوده. یک��ی 94 تصویب کرد بعد از 6 ماه س��رمایه 
وارده نداشت باطل شد، این مقایسه خیلی متداول 
هست بین استان ها که سرمایه مصوب را مقایسه 
می کنند و خود سازمان س��رمایه گذاری هم آمار 

سرمایه مصوب را منتشر می کند،

 تف�اوت طرح ه�ای پوشش�ی وغیرپوشش�ی 
چیست؟

نائینی:توضی��ح بده��م که م��ا می گوییم طرح 
پوشش��ی و غیرپوشش��ی یعنی چه، یک خارجی 
وقتی وارد کش��ور می شود اولین کاری که می کند 
ش��رکت ثبت می کند می توان��د در همین مرحله 
متوقف ش��ود، یعنی مرحله دیگری را انجام ندهد 
و ش��رکت کارت بازرگان��ی بگی��رد و ص��ادرات و 
واردات انج��ام دهد یا ملک��ی را خریداری کند در 
مشهد یا ش��هرهای دیگر ش��اید 2200 تا 3000 
شرکت خارجی در استان داریم که 1500 شرکت 
این مدل هس��تند یعن��ی کارت بازرگانی گرفتند 
و ص��ادرات و واردات انج��ام می دهن��د ی��ا ملکی 
خریدند که مجوز دس��تگاهی را الزم ندارد این ها 
را می گویند طرح غیرپوششی و دولت هم به این ها 
تضمین نمی دهد، گروه دوم ش��رکت را تأس��یس 
می کنند و مجوز دس��تگاه را ه��م می گیرند، مثاًل 
مج��وز صنایع و گردش��گری را ه��م می گیرد ولی 
مجوز سرمایه گذاری خارجی را نمی گیرد. این هم 
مشمول قانون س��رمایه گذاری خارجی نمی شود 
و غیرپوشش��ی است. گروه س��وم می آیند شرکت 
تأس��یس می کنند و مجوزهای دس��تگاه ها را هم 
می گیرند و مجوز سازمان سرمایه گذاری خارجی 
را هم می گیرن��د که وقتی مجوز س��رمایه گذاری 
خارجی را می گیرند یک سری تعهداتی می دهند 
ازجمل��ه اینک��ه صورت ه��ای مالی حسابرس��ی 
ش��ده اش را هرس��ال باید ارائه دهند، آمار ورود و 
خروج پول��ش را می دهد و از آن ط��رف هم دولت 
تس��هیالت مثل اقامت و تس��هیالت رفت وآمدی 
را می دهد و ه��ر وقت بخواه��د می تواند پولش را 
خارج کند، پس ما 3 دس��ته داریم. بع��د از برجام 
تعداد ش��رکت های ثبت ش��ده 20 تا 27 برابر شد. 
در دس��ته اول در سال 95، 725 شرکت داشتم در 
سال 94، 802 شرکت داشتیم، 93، 273 شرکت 
و 92، 66 ش��رکت داشتیم و 91، 30 شرکت یعنی 
بع��د از برجام تعداد ش��رکت های خارجی افزایش 
داشت شما مقایسه کنید 30 شرکت در سال 91 را 
با 800 شرکت در سال 94 که البته اعراب حاشیه 
خلیج فارس خیل��ی زیاد بودند و حادثه س��فارت 
عربستان خیلی ضربه زد و اگر این اتفاق نمی افتاد 
سالی 200 شرکت حداقل ثبت می شد و پول آن ها 
وارد استان می شد حاال ممکن بود وارد تولید نشود 
اما باالخره واحده��ای تجاری و اقامتی فراوانی که 
اطراف حرم، دست س��رمایه گذاران مانده، فروش 

می رفت و این پول وارد استان می شد.
شوشتریان مشاور اتاق: اما آقای دکتر نائینی، 

برخی معتقدند بس��یاری از پول های خارجی که وارد اس��تان می ش��ود با توجه به تفاوت نرخ، فقط برای 
گرفتن سود بانکی است؟

دکتر نائینی: این اش��تباه متداول است چون نرخ ارزما تغییر می کند تحلیل اشتباهی است چون آن ها 
دالر را می آورن��د تبدیل به ریال می کنند بعد که می خواهند برگردانند به کشورش��ان باید دوباره ریال را 

تبدیل به دالر کنند، اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد که در 37 سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.
مهندس منوچهری، مس�ئول امور بین الملل اتاق بازرگانی مش�هد: بد نیس��ت که یک کنکاش روی 
همین 700 شرکت سال 94 و 800 شرکت سال 95 داشته باشیم، آقای دکتر درست می گویند که شاید 
در بلندمدت به نفع نباش��د ولی اآلن ش��رکت هایی ثبت می شود که فقط برای انتقال پول به داخل کشور و 
سپرده کردن در بانک هاست. در طول 5 سال گذشته ببینید نوسان نرخ ارز چقدر بوده است. دالر از 3200 
تومان شروع کرده و اآلن رسیده به 3700 تومان در طول 5 سال، در طول این مدت سود بانکی از 22 درصد 
پایین تر نبوده، این درصد سود بانکی را مقایسه کنید با سایر کشورها این سود از کجا می آید به عبارت دیگر 
بانک ه��ا از مردم ما و تولیدکننده ای که وام گرفته س��ود 27 درص��د می گیرند و 22 درصد به فرد خارجی 

که سپرده گذاشته در بانک می دهد حاال مقایسه کنید نرخ سود وام را در کشورهای مجاور چقدر است؟
 نائینی: اینجا یک اش��تباهی صورت می گیرد، برای س��پرده گذاری یک خارجی در بانک های کش��ور 

نیازی به ثبت شرکت نیست و با ویزای 6 ماهه و اجازه حضور می تواند سپرده گذاری کند.

بخش خصوصی بزرگ در استان شکل نگرفته

مهندس باقری رئیس کمیس�یون س�رمایه گذاری وتامین مالی اتاق بازرگانی: این ذات سرمایه گذار 
اس��ت که بگردد و باالترین سود را پیدا کند اگر اشکالی در سیستم تس��هیالت دهی بانک های ما هست، 
بحثی جداگانه اس��ت، ما نتوانستیم، سیستم اقتصادی اس��تخوان داری طراحی کنیم و در تمام سال های 
گذشته تغییر نرخ ارز همیشه به نفع طرف خارجی بوده است و به ضرر سرمایه گذار و تولیدکننده داخلی. 
من 6 تا 7 سرفصل را که گریبان گیر ما در این حوزه است را که عمدتاً ملی است احصا کردم. یکی از موانع 
ما در عدم جذب س��رمایه خارجی عدم فضای تعامل بین المللی اس��ت. همین قرارداد توتال و بعدازآن را 
نگاه کنید یک پالس است، دیگر از توتال قوی تر که ما در دنیا نداریم وقتی این رفتار با سرمایه گذار بزرگ 
می شود یقین بدانید که سرمایه گذاران کوچک تر، احتیاط بیشتری می کنند برای ورود به کشور. قوانین 
س��رمایه گذاری در کشورمان بسیار اشکال دارد درحالی که مثالما داوری بین المللی را قبول نداریم. کدام 
س��رمایه گذار خارجی به داوری داخل کش��ور ما اعتماد کند به صرف آنکه شرکت در داخل ثبت می شود 
بیاید داخل کش��ور. حجم اقتصاد و اولویت های اقتصادی کش��ورمان باید ببینیم چقدر گنجایش دارد ما 
ازنظر تعداد جوازهای صادره نیز در کش��ور اول هستیم ولی حجم س��رمایه گذاری در استان ما کم است، 
یعنی در استان ما سرمایه گذاری کوچک می شود، دلیل هم دارد چون بخش دولتی سرمایه گذاری نکرده 
اس��ت چه انتظاری دارید که س��رمایه گذاری بزرگی در اس��تان اتفاق بیفتد، بخش خصوصی توانمند در 
استانمان به دالیل مختلف شکل نگرفته است، مثاًل چینی ها چون ساختارشان دولتی است و حتی اعراب 
عالقه دارند قراردادهای بخش خصوصی با تضمین دولتی باشد، اما دنبال دخالت دولت در سرمایه گذاری 
نیستند. کدام بخش خصوصی ما توانایی مشارکت باال با طرف خارجی را دارد، ما چه مقدار از ثبات قوانین 
حمایتی برخوردار بوده و مهم تر از همه سیاست های ارزی ما چیست، یک سرمایه گذار برای 5 سال آینده 
چه برنامه ای می تواند داش��ته باش��د، البته اکثر این بحث ها جزو قس��مت اولویت ها و رویکردهای ملّی و 

کشوری است.
بورس ما چرا قابلیت جذب سرمایه خارجی ندارد درحالی که به اندازه بورس استانبول است. ما دو طیف 
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س��رمایه گذار داریم تعدادی در فعالیت خاص سرمایه گذاری می کنند و طرف 
خود را پیدا می کند اما دس��ته دوم خارجی هایی هستند که پول دارند و دنبال 
طرح مناس��ب با بازده می گردند، عمده این پول ها به سیس��تم بانکی می رود ما 
چن��د پروژه آماده در اس��تان داریم که بگوئیم فرصت های س��رمایه گذاری ما 

این هاست.

  آیا شناس�ایی فرصت های س�رمایه گذاری خارجی وظیف�ه مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی است؟

دکت�ر نائینی: شناسایی فرصت های س��رمایه گذاری وظیفه مرکز خدمات 
سرمایه گذاری خارجی اس��تان نیس��ت، ارائه فرصت ها وظیفه ما است، برای 
یک ش��رکت خصوصی ش��رکت در همه نمایش��گاه ها و حضور در هیأت های 
تجاری و غیره. هزینه زیادی دارد ما به عنوان ش��رکت خدمات سرمایه گذاری 
اطالعات این نمایش��گاه ها و غی��ره را جمع آوری می کنی��م و در قالب کتاب 
منتش��ر می کنیم. بعد که ارتباط برقرار شد خودشان اقدام می کنند. در حوزه 
سرمایه گذاری هم معرفی فرصت، نیازمند هزینه و آماده سازی کلیپ و کتاب 

به زبان انگلیسی است.

اولویت بندی در بخش های مختلف کشور اتفاق نمی افتد

مهندس باقری: اینکه ش��ما فرمودید بازاریابی اس��ت نه ارائه فرصت ها، به 
نظر می رسد که اولویت بندی و مزیت نسبی توسط حاکمیت برای بخش های 
مختلف کش��ور اتفاق نمی افتد و دلیلش این می ش��ود، کول��ر در تبریز تولید 
می شود و بخاری در بندرعباس. مزیت سنجی نکردیم و محدودیت های جدی 
منابع داریم. ما می گوییم مثاًل کاش��ی و سرامیک در یزد تولید شود و فوالد در 
غرب. براس��اس طرح آمایش سرزمینی مزیت ها و اولویت ها را مشخص کنیم. 
این اتفاق تا زمانی که واقع نش��ود نه س��رمایه گذار داخلی و نه خارجی تکلیف 
خود را می داند. این حرفی اس��ت که آقای بحرینیان ه��م مرتب می گوید که 
ای��ران 69 کارخانه س��یمان دارد و ترکیه 26 کارخانه دارد چرا او س��ودآور و 
صادرکننده اس��ت اما ما از 69 تا 3 آن ها هم موفق نیس��تند؛ این منابع در کجا 
مدیریت می شود اثربخشی اش در هر استانی چقدر است؟ بنده از زمانی که در 
کمیسیون س��رمایه گذاری اتاق بازرگانی فعالیت می کنم یکی از رسالت های 
اصلی خود را تبیین مزیت های س��رمایه گذاری می دانم اما مسلم این کار، کار 
بخش خصوصی تنها نیس��ت یعنی این کار با یک اجماع ملّی باید انجام شود و 
ما در استان تنها نمی توانیم با یک سازمان صنعت معدن یا استانداری نشسته 

و اولویت ها و مزیت های منطقه ای را جمع بندی کنیم.

سند آمایش استان وجود دارد اما ضمانت اجرا ندارد

نائینی: در حوزه سیاس��ت گذاری من موافقم که باید سیاست گذاری شود 
اما در حوزه فرصت های منطقه ای نه، در همین شرایط اگر فرصت خوبی ارائه 
ش��ود سرمایه گذار می آید. نمونه آن ها شرکت سراج نور، تیسین گروپ و پودر 
شیر و غیره است. با همین ش��رایط دو نکته وجود دارد اوالً در حوزه بازاریابی 
کار باید به کارگزاری های بخش خصوصی واگذار ش��ود یعنی کارگزاری های 
رسمی بیایند برای بخش خصوصی فرصت یابی کنند و از آن طرف سرمایه گذار 
پیدا کنند. نکته بعد بخش خصوصی هم بیاید برای جذب سرمایه گذار هزینه 
کند، همی��ن موضوعی که ما می گوییم در آس��یای میانه چ��ه اتفاقی افتاد و 
چه چیزهایی صادر ش��د در حوزه س��رمایه گذاری خارجی ه��م همین اتفاق 
اس��ت بارها به بخش خصوصی ما برای س��رمایه گذاری مراجعه شده است تا 
 Bot مشخصات هزینه درآمد و نرخ بازده و غیره بدهند. بعد می گویند قرارداد

می خواهید، سهم یا برند می فروشید، این ها هنوز مشخص نیست.
شوشتریان: به نظر می رسد در حوزه سیاست گذاری جذب سرمایه گذاری 
خارجی، توج��ه به عالئق س��رمایه گذاران و می��زان س��وددهی پروژه ها کار 
چندانی نش��ده و اصرار داریم آنها صرفاً در تأس��یس کارخانه سرمایه گذاری 

کنند که ممکن است مورد اقبال آنها نباشد.
نائین�ی: این نکته را قبول داریم که سیاس��ت گذاری را باید اصالح کنیم ما 
پارسال چه در کشور و چه در استان 30 تا 40 درصد سرمایه گذاری هایمان در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر بوده، چرا، چون دولت در این حوزه سیاست گذاری 
کرده، مش��وق های خوبی گذاشته، قیمت تضمینی می خرد و خوب هم جواب 
داده اس��ت. در حوزه تصفیه فاضالب خوب جواب داده در حوزه های دیگر هم 
اگر سیاس��ت گذاری درستی بشود و مناطق شناسایی شود جذب سرمایه بهتر 
اتف��اق می افتد، البت��ه اآلن هم چیزهایی مصوبی دارد ک��ه اجماع در مورد آن 
نیس��ت اآلن در استان همین طرح آمایش سرزمین، نتیجه پژوهش یک گروه 
دانشگاهی آن بود که اولویت استان ما گردشگری است ولی موردتوافق نیست 
هرچند مصوب ش��ورای برنامه ریزی استان هم شده است ولی اآلن موردقبول 
نیس��ت و بخش خصوصی می گوید نظر ما لحاظ نشده و ضمانت اجرایی ندارد 
و اتاق بازرگانی مش��هد نیز جزو منتقدین آن هست، در کل کشور سند آمایش 
وج��ود دارد ولی ضمانت اجرایی آن جای اش��کال دارد، بحثی دیگر که گفتند 
حکومت به معنای دولت تنها نه بلکه به معنای حاکمیت همه باید سرمایه گذار 
خارجی را بخواهند، اآلن بحثی که برای توتال اتفاق افتاد اگر مثاًل ما قراردادی 
امضاء کرده بودیم در س��طح اس��تان این نگرانی وجود داشت که یکی از ارکان 
قدرت مخالف آن باشد در آن صورت چه اتفاقی برای سرمایه گذار خواهد افتاد.

 یک سری موانعی که اشاره شد عمدتًا در حوزه تصمیمات کشوری بود، در 
این جلسه بیشتر تصمیم داریم درباره موانعی که در حوزه استان وجود دارد 

و با تصمیمات استانی قابل حل است بحث کنیم.

حوزه واگذاری زمین به سرمایه گذار طوالنی و زمان بر است

نائین�ی: ما در حوزه کس��ب وکار موقعیت خوبی نداریم و در کش��ور پنجم 
تا هشتم هس��تیم ولی در حوزه س��رمایه گذاری خارجی در کشور اول یا دوم 
هس��تیم و در موضوع ثبت شرکت در اس��تان به لحاظ زمان ثبت شرکت اول 
هس��تیم و جز استان خراسان رضوی هیچ استانی نداریم که اقامت خارجی ها 
را در اس��تان بدهند، در بقیه استان ها برای ارائه اقامت در تهران تصمیم گیری 
می ش��ود ولی در 2 حوزه مشکل داریم، یکی از مش��کالت در استان این است 
که حوزه های��ی که مربوط به زمین می ش��ود مثل کارگ��روه واگذاری زمین، 
کمیس��یون تبصره یک تغییر کاربری زمی��ن، کارگروه ام��ور زیربنایی واقعاً 
پروسه طوالنی دارد و نسبت به بقیه اس��تان ها وضعیت خوبی نداریم و خیلی 
هم نسبت به بقیه اس��تان ها مشکل داریم. فرآیند را الکترونیکی می کنیم ولی 
هنوز مش��کل داریم. مثاًل نیروگاه، ب��ادی می خواهیم بزنیم. پارس��ال در کل 
کش��ور نسبت به س��ال قبل 6 برابر رشد داش��ت و این ها روال کارشان به این 
شکل است که اول مجوزشان را می گیرند و بعد می آیند اینجا زمین را انتخاب 
می کنن��د و بعد باید تغییر کاربری زمین بدهن��د که می رود داخل و فرآیندی 
طوالنی، اآلن شرکت های خارجی بزرگی داریم که تمایل به سرمایه گذاری در 
انرژی های تجدیدپذیر بادی دارند ولی 50 شرکت ایرانی که بعضاً نیمه دولتی 
هس��تند رفتند و همان ابتدای کار با ارتباطات مجوزها را گرفتند و کاری هم 
انجام نمی دهند. زمین هم مال آن هاست و تونل باد آنجا قراردارد و نمی توانیم 
باد را منتقل کنیم. ما می توانیم سالی 2 تا 3 میلیارد دالر پول بیاوریم به خاطر 
مزیت انرژی های تجدیدپذیر و این فرآیند تغییرش بس��یار مشکل دارد، حاال 
اگر صنعتی هم بخواهد نزدیک آب باش��د و قصد تغییر کاربری داش��ته باشد 
فرآیندش می رود به س��وی 2 س��ال در پروس��ه ای که 17 تا 18 استعالم باید 

بگیرد.

در سرمایه گذاری خارجی محدودیت حوزه سرمایه گذاری نگذاریم

مهندس منوچهری: ببینیم حجم س��رمایه گذاری خارجی در کل کش��ور 
به غیراز نفت و پتروش��یمی چقدر بوده اس��ت در کش��ورهایی مث��ل ایران که 
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باالتری��ن حجم م��واد معدن��ی را دارد و ازنظر تنوع مواد معدنی و کش��اورزی 
بیشترین تنوع را دارد و در دنیا کم نظیر است، یکی از موانع سرمایه گذاری بحث 
قوانین اس��ت، بحث عدم شناخت، ما مزیت سنگان خواف را داریم اما آیا از این 
مزیت اس��تفاده کرده ایم غیرازاینکه این سنگ آهن را استخراج کنیم و آن را به 
کشور دیگری صادر کنیم، مزیت را باید ایجاد کنیم مثل ژاپن، ما کشوری مثل 
افغانستان را در کنارمان داریم که ده ها میلیارد دالر سرمایه در اختیار تجارش 
اس��ت و آن ها همیش��ه به دنبال س��رمایه گذاری خارج از افغانس��تان هستند 
چون که امنیت در افغانس��تان پایین اس��ت بس��یاری از ای��ن پول ها به امارات 
رفت چرا به ایران نیامد درحالی که اگر نظرس��نجی کنید افغانی ها تمایلش��ان 
این اس��ت که پولش��ان را به ایران بیاورند چرا، چون اینج��ا زندگی کردند و با 
خصوصیات ما احساس غربت نمی کنند چرا این پول ها به ایران نیامد به خاطر 
اینکه ما نقص قوانین داریم چه تصوری داریم که س��رمایه گذار خارجی وقتی 
می آید فقط باید برود کارخانه بزند درحالی که سرمایه خارجی می تواند صرف 
ساختمان س��ازی و راه سازی شود، ما می توانیم به برادران افغانی بگوییم که به 
شرطی اقامت می دهیم که س��رمایه ات را بیاوری اینجا و صادرات انجام دهی. 

آیا این طوری کارخانجات و تولید ما راه نمی افتاد،
وقتی ما برای طرح های بزرگ در استان 2 تا 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارج��ی نیاز داریم اگر 200 ت��ا 300 هزار دالر س��رمایه خارجی بیاید نقش 

مسّکن را بازی کند.
ما کدام برنامه را برای س��رمایه گذاری خارجی داریم، اول باید برای بخش 
خصوصی زیرس��اخت ها را آماده کنیم شما چه طوری می توانید مثاًل تضمین 

بدهید که نرخ آب و برق شما تغییر نمی کند.
شوش�تریان: آیا قبول دارید که در اس��تان برای جذب س��رمایه گذاربویژه 
خارجی اجم��اع وجود ندارد. نمایندگان اس��تان جز تع��دادی محدود رابطه 
تنگاتنگ��ی با مقوله های اقتص��ادی که امروز مهم ترین مطالبه مردمی اس��ت 
ندارن��د، این موضوع سال هاس��ت که در اس��تان هایی چون اصفه��ان، تبریز، 
فارس و حتی سیستان و بلوچستان حل ش��ده. باید در حوزه اجماع داخلی از 
یکسو و ایجاد مزیت برای سرمایه گذار خارجی اقدامی کرد در غیر این صورت 
باوجود بدعهدی ها و پاره ای تحریم ها عماًل نمی توان س��رمایه ای جذب کرد. 
دولت و بخش خصوصی هم که دارای منابع محدودی هستند که به هیچ وجه 

جوابگوی نیاز ساالنه به رشد و اشتغال نیست.

همه مسؤولین استان و نهادها باید همکاری کنند

نائین�ی: بله تا انتهای امس��ال باید 15 میلیارد دالر در کشور جذب سرمایه 
خارجی داش��ته باش��یم. گره ها اکثراً به صورت کوتاه مدت قابل حل نیست یا 
مثاًل استراتژی س��رمایه گذاری را نوش��تن احتیاج به همکاری همه نهادها و 
دس��تگاه ها دارد تا ضمانت اجرا بگیرد و قانون شود که فرایند زمان بری است 
ول��ی همگی گروه ه��ای مختلف در اس��تان باید به این موض��وع کمک کنند 
یعنی من بارها شنیدم در اس��تان های دیگر نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و 
امام جمعه در جذب س��رمایه گذار مشارکت دارند یعنی من حتی شنیده ام که 
امام جمعه و شورای ش��هر رامسر دو بار با سرمایه گذار خارجی مالقات کردند. 
ولی در مش��هد اگر حتی این عزم باش��د اجماع نیس��ت. یکی از مش��کالت ما 
در اس��تان این اس��ت که فعالیت های واحدهای تولیدی و صنعتی در استان 
خیلی زیاد اس��ت. حدود 6000 واحد صنعتی در اس��تان داریم و 1000 هتل 
و هتل آپارتمان دار، این باعث می شود که مس��ئولین استان تمرکزشان روی 
پروژه های بزرگ کم ش��ود. برای اقتصاد ُخرد مثل خیلی از کش��ورهای دیگر 
هر ش��خص 200/000 دالر پول آورد در بانک ها و س��ود نگیرد ما به او اقامت 
بدهیم. این قانون در ایران نیس��ت و ما پیشنهاد دادیم چون سرمایه خرد زیاد 
داری��م باید مصوبه مجلس را بگیرد و نهاده��ای امنیتی تأیید کنند این امتیاز 

مثل خیلی از کشورهای دیگر به او داده شود.
ازآن سو هم به واحدهای تولیدی پیشنهاد دادیم به جای اینکه 20 درصد سود 
بگیرید 5  درصد بگیرید. در بحث کالن هم دو یا سه پروژه مهم تعریف کنیم و 

همه بر تحقق آن متمرکز شویم. امروز در دنیا 85 درصد سرمایه گذاری ها توسط 
شرکت های چندملیتی است، در استان اگر روی یک پروژه 2 تا 3 میلیارد دالری 
همه متمرکز شویم خیلی بهتر از این است که 6000 واحد تولیدی داشته باشیم. 

کل پروژه های عمرانی ما با تخصیص های فعلی 200 میلیون دالر نمی شود.
در پروژه عظیم سنگ آهن خواف هنوز می توانیم تجدیدنظر کنیم مثاًل اگر 
پروژه را از شرکت هایی که راکد هستند گرفته و به یک شرکت بزرگ خارجی 
بدهی��م کل منطق��ه را از محرومیت درمی آورد و پیمانکاران ایرانی بس��یاری 
نیز فعال شده و اش��تغال فوری ایجاد می شود. در استان های دیگر وقتی بحث 
پروژه می شود چپ و راس��ت ندارد و کل آن ها پروژه ها را حمایت می کنند. در 

خراسان رضوی ظاهراً وضع متفاوت است.

خراسانی ها صاحب کرسی در تهران نیستند

باقری: ما مشکل جدی در اس��تان داریم همه نباید یک جور فکر کنند ولی 
همه باید یک جور عمل کنند. همه متنوع فکر می کنیم و متنوع عمل می کنیم 
و این رفتار عرف شده است، استان ما به شدت نیازمند پروژه های بزرگ است. 
ما باید از رأس اس��تان بتوانیم به یک اجماع برس��یم و پایش بایس��تیم و تمام 
عوامل بسیج شوند. همین مضجع ش��ریف امام رضا )ع( کف ورود زائرش 15 
میلیون در س��ال اس��ت که زوار حداقل 12000 میلیارد تومان پول به استان 
وارد می کنند. نس��بت منابع و مصارف بانکی ما رس��یده ب��ه 50 درصد یعنی 
سیستم بانکی ما 50 درصد منابعش را نمی تواند مصرف کند در استان، یعنی 
بخش خصوصی ما هیچ انگیزه ای برای جذب منابع ندارد، یعنی در خراس��ان 
رضوی ما هیچ برنامه مش��خصی برای جذب منابع و س��رمایه گذاری نداریم؛ 

یعنی پول می آید ولی نمی توانیم خرجش کنیم.
ارزش افزوده پول آمده در این اس��تان را اس��تان های دیگ��ر می برند زائر و 
توریس��ت خراس��ان رضوی برای اقامت زیاد هزینه نمی کند. با این س��اختار 
کدام کنسرس��یوم می خواهد ش��کل بگیرد، آقای مهندس ش��افعی اش��اره 
می کردند که این به عنوان یک نقطه ضعف اس��تان در تهران هم شناخته شده 
که خراسانی های صاحب کرسی در تهران نیستند؛ بنابراین الزم است بزرگان 
خراسان جمع ش��وند و یک کانون و مرکزی برای برنامه ریزی توسعه خراسان 

رضوی تشکیل دهند.

  با توجه به اینکه بسیاری از هیئت های خارجی که به استان آمده اند دنبال 
س�رمایه گذاری هستند چه برنامه هایی برای اس�تفاده هدفمند از ورود این 

هیئت ها شده است و رایزنی با این هیئت ها در چه مرحله ای است؟
منوچهری: در بح��ث هیئت هایی خارجی که می آیند م��ا همه را پذیرش 
می کنی��م. حتی هیئت هایی که برای فروش کاال می آیند. چون به هرحال یک 

سری ارتباطات و فعالیت بین کشور ما و آن هیئت ها برقرار می شود.
ولی اولویت ما برجذب کسانی است که برای سرمایه گذاری اعم از مشترک 
و انتق��ال دانش فنی می آیند. خیلی از ش��رکت ها هس��تند ک��ه عالقه مند به 
سرمایه گذاری در استان هستند. به عنوان مثال مرکز توسعه و سرمایه گذاری 
هنگ کنگ آم��د می دانید هنگ کنگ ی��ک منطقه ویژه اقتصادی اس��ت که 
تمام کمپانی های بزرگ دنیا که می خواهند پولش��ان را سرمایه گذاری کنند 
می آورند آنجا نمایندگان این مرکز سرمایه گذاری می گفتند شما بگویید چند 
میلیارد دالر س��رمایه می خواهید تا ما بیاوریم ولی باید برنامه ارائه کنید. حاال 
مرکز خدمات س��رمایه گذاری خارجی یک تشکیالتی است دولتی که شرایط 
را تس��هیل کند اما محدود عمل می کند حاال باید یک تشکیالتی به وجود آید 

با محوریت بخش خصوصی.
مثال دیگری که می توانم بیاورم مثاًل عمان از آن کش��ورهایی است که پول 
خوبی دارد و عالقه دارد در خراسان رضوی سرمایه گذاری کند، وقتی یک گروه 
بروند و مزیت های س��رمایه گذاری خارجی را در آنجا تشریح کنند برای خیلی 

از عمانی ها که نمی دانند مطمئناً آن گروه ازآنجا دست خالی برنمی گردد.
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مشارکت در اشتغال

ایران در سال 2016 مشارکت کلی بخش گردشگری در اشتغال حدود 6/5 
درصد از کل اش��تغال بوده که حدود یک میلیون و 624 هزار و 500 نفر است. 
انتظار می رود این میزان در سال 2017 با رشد 3/ 4 درصدی روبه رو شود و به 
حدود یک میلیون و 695 هزار شغل برس��د. همچنین با رشد متوسط ساالنه 
1/5 درصد در طول 10 س��ال آتی، گمانه زنی ها حاکی از آن است که تا پایان 
س��ال 2027 این میزان اشتغال به یک میلیون و 964 هزار شغل خواهد رسید 

که معادل 6/2 درصد کل اشتغال در ایران است.

میزان گردشگران ایران

طبق گ��زارش WTTC، نیز نگاهی به وضعیت ایران نش��ان می دهد عواید 
حاصل از گردش��گری در سال 2016 حدود 4/2 میلیارد دالر بوده است که 3/  
درصد از صادرات کش��ور را به خود اختصاص می دهد. پیش بینی می شود این 
میزان در سال 2017 با رشد قابل توجه 11/6 درصدی روبه رو شود و در فاصله 
سال های 2027-2017 نیز به طور متوسط با آهنگ 3/4 درصد در سال رشد 
کند و تا پایان س��ال 2027 به رقم 6/6 میلیارد دالر برسد که تنها معادل 2/7 

درصد از کل صادرات کشور خواهد بود.

رشد گردشگری ایران در

گردآوری: مهندس حسین کوه زاد

WTTC پیش بینی کرد:

World Travel & Tourism Council (www.wttc.org)
The World Economic Forum (www.weforum.org)

بر اساس پیش بینی شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC(، سال 2017 برای گردشگری ایران رشد خوبی به همراه 
خواهد داشت و تعداد گردشگران ورودی با رشد 11/6 درصدی به 5 میلیون و 531 هزار نفر خواهد رسید.
 طبق این گزارش، در سال 2027 تعداد گردشگران ورودی به ایران از مرز 10 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد و این درحالی 
است که طبق برنامه ریزی های داخلی، ایران باید تا سال 2020 به رقم 20 میلیون گردشگر دست یابد. طبق این گزارش، 
مشارکت مستقیم و کلی بخش سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان با رشد خوبی ادامه پیدا خواهد کرد. 

References:
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صنعت گردشگری ایران و رشد شتابان

گردشگری و صنعت توریس��م در ایران در حال مواجهه با رشدی کم سابقه 
اس��ت. تنها در سال 1395، بیش از 6 میلیون گردشگر خارجی از ایران بازدید 

داشته اند که 8 میلیارد دالر درآمدزایی از این محل ایجادشده است.
وب سایت المانیتور، در گزارشی به بررس��ی وضعیت هاستل های نوین در 
گردشگری ایران پرداخته و روند روبه رشد توریسم ایران را بررسی کرده است. 
به گزارش این وب  س��ایت، گردش��گری در میان مهم ترین بخش های اقتصاد 
ایران قرارگرفته است که پس از برداشته شدن تحریم های بین المللی به عنوان 

بخشی از توافق هسته ای صورت گرفته در سال 2015، رشدی سریع داشت.
طرح چش��م انداز گردشگری کشور برای س��ال 2025 گویای این است که 
هدف از آن افزایش س��هم این کشور از گردش��گران بین المللی از 0.9 درصد 
در س��ال 2004 به 1.5 درصد در سال 2025 است؛ رقمی معادل 20 میلیون 

گردشگر و 30 میلیارد دالر درآمد ساالنه.
در ادامه گزارش آمده است که بیش از 6 میلیون گردشگر خارجی در سال 
1395 از ایران بازدید داشته اند و درآمدزایی معادل 8 میلیارد دالر از این محل 

ایجادشده است.
طبق این گزارش، میانگین س��ن گردش��گرانی که در چند س��ال گذشته 
از ایران بازدید کرده اند حدود 60 س��ال بوده اس��ت، حال آنکه بنابر اظهارات 
رسمی مقامات ایران، میانگین سنی گردشگران خارجی در سال های اخیر به 

45 تا 50 سال تقلیل یافته است.

GDP میلیارد ریال به قیمت سال 2016درصد از کل

GDP سهم کلی سفر و گردشگری  از

سرمایه گذاری در گردشگری خاورمیانه ایران

بنا بر گزارش شورای جهانی س��فر و گردشگری، در ایران طی سال 2016 
حدود 3/5 میلیارد دالر سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است که حدود 
3/3 درصد از کل س��رمایه گذاری های کش��ور را به خود اختصاص می دهد. بر 
اس��اس پیش بینی ها، این مقدار در سال 2017 با رش��د 6/7 درصدی روبه رو 
خواهد شد و در فاصله سال های 2027-2017 نیز به طور متوسط ساالنه 5/3 
درصد رش��د می کند تا در پایان سال 2027 به 6/2 میلیارد دالر برسد که تنها 

حدود 3/9 درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در ایران خواهد بود.

آینده صنعت توریسم تا 2030 میالدی

در فاصله س��ا ل های 1950 تا 2015 صنعت توریسم در دنیا 4700 درصد 
رش��د کرد و از 25 میلیون نفر به 1.2 میلیارد نفر رس��ید. در این فاصله زمانی 
اقتصاد دنیا رشد زیادی کرد و تحوالت بزرگ صنعتی در دنیا اتفاق افتاد. نکته 
مهم تر اینکه ارتباطات و حمل ونقل هوایی س��اده تر شد و درنتیجه این مسئله 

مردم بیش از قبل سفر کردند.
انتظار می   رود تا س��ال 2030 ش��مار توریس��ت ها در دنیا ب��ه بیش از 1.8 
میلیارد نفر برس��د. در ص��ورت تحقق ای��ن پیش بینی طی 15 س��ال تعداد 
توریس��ت ها در دنیا 57 درصد رش��د خواهد کرد و نس��بت به س��ال 1950 
میالدی 7100 درصد رش��د خواهد داش��ت. این رشد باال حاصل مجموعه ای 
از شرایط اس��ت که بسترساز آن شده اس��ت و با توجه به پیشرفت های سریع 
تکنولوژیک��ی و تغییر الگوی زندگی مردم انتظار می رود ش��مار توریس��ت ها 
در جهان تا انتهای قرن جاری با س��رعت بس��یار باالیی رشد کند. رشدی که 
می   تواند تحوالت زیادی در اقتصاد دنیا ایجاد کند و جهان را به سمت وس��وی 
ت��ازه ای هدایت کن��د. در گزارش مجم��ع جهانی اقتصاد از صنعت توریس��م 
به عنوان صنعتی که باالترین نرخ رش��د را طی 15 سال تجربه می   کند نام برده 
شد و از احتمال تبدیل شدن آن به صنعتی پیشرو در دنیا تا انتهای قرن حاضر 

هم صحبت شد.
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میزان عواید گردشگری خارجی ایران و گردشگران ورودی به کشور 

میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 2016فواید گردشگری خارجی به ایران به درصد از کل صادرات

گردشگران ورودی به کشور

عواید گردشگری خارجی به ایران

GDP میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 2016درصد از کل

GDP سهم مستقیم سفر و گردشگری از

رتبه ایران در شاخص های رقابت پذیری صنعت توریسم در سال های 2013 و 2015
201320142017شاخص

111قیمت رقابتی
767675زیرساخت های زمینی و بنادر
453738منابع فرهنگی و سفر تجاری

1029389زیرساخت های حمل ونقل هوایی
979393بهداشت و سالمت

87114105منابع انسانی و بازار کار
101115119پایداری زیست محیطی

116116109دسترسی آزادانه بین المللی
133119116زیرساخت خدمات گردشگری

961190.9محیط کسب وکار
130130117اولویت سفر و توریسم

989793رتبه کلی ایران
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سهم رشد اقتصادی تور و گردشگری

پیش بینی 20112012201320142015201620172017ایران، رشد به درصد
6.146.243.913.212.711.63.4-22.5-درآمد صادراتی از ورود گردشگران

8.513.87.56.26.52.5-2.313.0مخارج داخلی )ازجمله پرداختی های انفرادی(
3.018.48.57.47.52.7-1.410.7-میزان مصرف خدمات توسط گردشگر داخلی

خرید کاالهای وارداتی توسط ارائه دهندگان خدمات
2.619.08.27.57.52.9-1.910.3-گردشگری )زنجیره ی تأمین(

3.217.98.87.47.52.6-1.111.0-نقش مستقیم تورها و گردشگری در تولید ناخالص داخلی
3.217.98.87.47.52.6-1.111.0-دیگر اثرات غیرمستقیم قطعی و یا ناشی شده

0.36.33.96.16.35.3-10.15.2-سرمایه گذاری ثابت
7.73.67.32.54.55.04.1-10.5-مخارج خدمات جمعی دولت

10.29.110.37.0-16.68.430.6-16.3-واردات کاالها به واسطه ی مخارج غیرمستقیم
3.611.810.45.44.32.6-0.311.2کاالهای القایی

2.814.58.66.76.63.0-2.39.8-نقش کلی تورها و گردشگری در تولید ناخالص داخلی
7.614.86.14.94.91.3-2.617.3نقش مستقیم تورها و گردشگری در اشتغال

2.312.47.44.64.31.5-0.517.1نقش کلی تورها و گردشگری در اشتغال
2.30.43.42.1-24.825.220.3-18.1-هزینه ی سفرهای برون مرزی عصرگاهی

مجمع جهانی اقتصاد نیز به بررس��ی وضعیت رقابت پذیری گردش��گری در 
مناطق جهان پرداخت و بر اساس برخی شاخص ها، کشورها را رتبه بندی کرد. 
در این رتبه بندی، ایران نس��بت به گزارش پیش��ین این مجمع در سال 2015 

رشد 4 پله ای را تجربه کرده و از رتبه 97 به 93 رسیده است. بااین حال وضعیت 
ایران در همه نماگرهای این گزارش صعودی نبوده و در برخی موارد نیز جایگاه 

مناسبی نداشته و با توجه به پتانسیل های کشور، جای رشد زیادی دارد.

گردشگری ایران در 3 بخش زیرساختی 

خالصه جداولی از تخمین ها و پیش بینی ها صنعت گردشگری

رشد2027 درصد از کلمیلیارد دالر2017 رشد2016 درصد از کل2016 به میلیارد دالرایران
11.92.97.516.62.72.6نقش مستقیم در تولید ناخالص داخلی

31.57.76.644.97.33.0نقش کلی در تولید ناخالص داخلی
5602.24.96702.11.3نقش مستقیم در اشتغال

16246.54.319646.21.5نقش کلی در اشتغال
4.24.511.66.63.73.4درآمد صادراتی از ورود گردشگران

16.74.16.522.93.72.5مخارج داخلی
19.32.77.326.02.42.3گذران اوقات فراغت

1.60.210.03.40.36.8مخارج کسب وکار
3.53.36.36.23.95.3سرمایه گذاری ثابت
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رتبه زیرساخت حمل و نقل هوایی

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

کیفیت خدمات
تعداد کیلومتر - صندلیتراکم فرودگاه هاحمل و نقل هوایی

موجود داخل کشو
1669کانادا1
9261آمریکا2
26592امارات3
1109332ایران89

)منبع: مجمع جهانی اقتصاد(

رتبه زیر ساخت بنادر و زمینی

زیر شاخص هاکشوررتبه نماگر
کارایی حمل ونقل زمینیکیفیت زیرساخت بنادرکیفیت زیرساخت ریلیکیفیت جاده ها

3343هنگ کنگ1
2524سنگاپور2
4716هلند3
67447358ایران75

)منبع: مجمع جهانی اقتصاد(

رتبه زیرساخت های خدمات گردشگری

کشوررتبه نماگر
زیر شاخص ها

تعداد اتاق های هتل
به ازای هر 100 نفر

کیفیت زیرساخت های
گردشگری

وجود شرکت های
اجاره خودرو بزرگ

تعداد دستگاه های خودپرداز 
به ازای هر 1000 نفر بزرگسال

53113اتریش1
94112اسپانیا2
16515آمریکا3

11412412950ایران116
)منبع: مجمع جهانی اقتصاد(

اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت: 5800 میلیارد توم��ان در 290 پروژه 
گردشگری خراسان رضوی سرمایه گذاری شده است.

به گزارش تس��نیم، علیرضا رشیدیان در جلسه ش��ورای اداری خراسان 
رضوی که با حضور دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی برگزار شد اظهار داشت: 
ش��ورای اداری فرصت بسیار مناس��بی برای رصد و بررسی مشکالت و ارائه 

راهکار حل آن ها توسط مدیران و متخصصان استان است.
اس��تاندار خراسان رضوی گفت: در مورد مشهد 2017 اقدامات متعددی 
صورت گرفته و به اذعان متولیان و کارشناس��ان آیسسکو در هیچ پایتخت 

فرهنگی این حجم از فعالیت ها انجام نشده است.

رش��یدیان با اش��اره به اینکه ح��دود 90 برنامه تاکنون در قالب مش��هد 
2017 اجرایی شده و درمجموع 180 برنامه در این حوزه تدوین شده است، 
تصری��ح کرد: از این فرصت برای راهبرد وحدت در جهان اس��الم اس��تفاده 
کرده ایم و بر آن تأکیدداریم. وی با اش��اره به اینکه در حوزه اشتغال خراسان 
رضوی اقدامات فراوانی صورت گرفته و حدود 100 هزار ش��غل به شاخص 
اس��تان اضافه شده است افزود: درصدد تحقق این هدف هستیم که امسال با 

هدف گذاری صورت گرفته به 160 هزار فرصت شغلی برسیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در 
حوزه صنعت استان سرمایه گذاری شده و 2 مجتمع فوالد 5 میلیون تنی نیز 
تس��ت ش��ده اند که تا یک ماه آینده افتتاح خواهد شد و در بخش های دیگر 

نیز سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته که امیدواریم به ثمر بنشیند.
رش��یدیان افزود: در حوزه گردش��گری ک��ه یکی از قطب ه��ای مهم به 
ش��مار می رویم نیز بی��ش از 5800 میلی��ارد تومان در قال��ب 290 پروژه 
س��رمایه گذاری ش��ده و تالش داری��م 90 پروژه امس��ال به ثمر بنش��یند، 
همچنی��ن در حوزه ش��رکت های دانش بنی��ان بیش از 70 میلی��ارد تومان 

قرارداد امضاشده است.

5800 میلیارد تومان در 290 پروژه گردشگری
خراسان رضوی سرمایه گذاری شد

استاندار خراسان رضوی:
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خراس��ان این خطه زرخیز و پهناور. دروازه ش��رقی س��رزمین افس��انه ها. 
سرزمینی که قرن ها جوالنگاه سم ستوران جهانگشایان گردنکشان زور ورزان 
و زراندوزان بود. از آن روز تقدس یافت که خاکش افتخار ش��رف امنت گرفتن 
پیکر مطهر س��الله ای از دودمان نبی مکرم اسالم )ص( را یافت. آنگاه که بدین 
ش��رف نائل آمد. گردنکش��ان چکمه بر گردن و پای پیاده رو به سویش نهادند 
و به س��رزمین آرزوی مش��تاقان اهل ایمان اهل صفا و اخ��الص نام گرفت تا 
هم اکنون که هرس��اله بیش از ده میلیون زائر مش��تاق و حاجتمند و آرزومند 
خاکش را سرمه چشمان خویش می سازند و با آبش وضوی اخالص می گیرند 
و میوه هایش را میوه های بهش��ت دانس��ته و هوایش را ش��فابخش و مرگ در 

جاده هایش را شهادت درراه رسیدن به معشوق می شمرند.
این سرزمین عشق و محبت. سرزمین علم و عمل تشیع. این میعادگاه زائر 
و جهانگرد. این س��رزمین عبادت و تجارت. مرکز فیروزه. زعفران. زرش��ک و 
قالی. س��رزمین اختالط و امتزاج مصلحانه فارس و کرد و ترک و عرب و بلوچ و 
هزاره. سرزمین کویر و بیابان و جنگل. کوهه ای بلند و دشت های هموار. هنوز 

در بسیار از ابعاد طبیعی و انسانی و اقتصادی ناشناخته مانده است.
سرزمینی که می تواند مقصد گردشگری زیارت مردم حدود 99 کشورهای 
مس��لمان دنیا باشد. زمانی پتانس��یل توریستی مش��هود می گردد که بدانیم 
12 کشور آسیایی -17 کش��ور آفریقایی – 21 کشور عرب -1 کشور اروپایی 
)آلبانی( و یک کشور آمریکایی )س��ورینام( می توانند به شرکای اقتصادی – 

گردشگری آن محسوب گردند.
دوستی داش��تم ترک تبار و متخصص در حوزه سرمایه گذاری گردشگری 
به نام دکتر آمت محم��ت اوغلو یا به زبان خودمان احم��د محمد زاده. زمانی 
که در گپ و گفتی دوس��تانه جنبه های مغفول گردشگری استانمان را برایش 
برمی شمردم. دست حس��رت بر زانو می زد و می گفت چنانچه مدیریت حوزه 
توریست اس��تانتان را به ما بدهید س��االنه برابر 1/20 ارزآوری صادرات نفت 
کش��ورتان را برایتان درآمد ارزی ایجاد می کنیم. ش��ایان ذکر است زمانی که 
دوست فرانسوی مشترکمان به این گفتگوی دوستانه وارد شد. پس از اندکی 
تأمل اشاره ای داشت به درآمد س��االنه دهکده نوفل لوشاتو )اقامتگاه حضرت 
امام راحل( از جنبه گردشگری که تقریب برابری می کرد با درآمد ساالنه یک 

هتل 4 ستاره در مشهد!!!!
 تا اینجا ننوش��تم که ذکر مصیبت کرده باشم. هدفم این است که بیان کنم 
برخالف تصور بس��یاری از عزیزان که گردشگری را وظیفه یک سازمان خاص 
می بینند. گردش��گری یک پروسه و فرآیند اس��ت و نه یک پروژه. این پروسه 
عملکرد سرکنسول محترمی که در نمایندگی های میهنمان در سایر کشورها 

نس��بت به صدور روادید گردش��گر اقدام می نماید را ش��امل می شود تا رفتار 
کروی پرواز. از رفتار عزیزان امنیت پرواز س��پاه را ش��امل می شود تا عملکرد 
پلیس محترم گذرنامه. از ارزی��اب گمرک تا پلیس فرودگاه و بانک و صرافی و 
رومینگ تلفن همراه و سرعت اینترنت و راننده تاکسی وقس علی هذا... و تازه 
گردش��گر به ورودی هتل و اقامتگاه خود وارد می شود که این داستانی دیگر و 

خاص خود را دارد که در مخلص کالم بدان خواهم پرداخت.
گردشگر از من که سنگ توسعه گردشگری این سامان را بر سینه می زنم و 
شمایی که دل درگرو توس��عه این صنعت در این خطه از مرزوبوم رادارید یک 
سری توقعات دارد و یکسری انتظارات. توقعات خواسته ها و نیازهای حداقلی 
است که گردش��گر دارد و از آسایش فیزیکی تا زیرس��اخت های تجهیزاتی را 
ش��امل می ش��ود و انتظارات اهداف نهایی و غایی گردشگر اس��ت و بیشتر به 

مسائلی چون آسایش روحی و روانی فرد می پردازد.
از س��ال 1314 که باهدف توس��عه گردش��گری در میهنم��ان اداره جلب 
س��یاحان تأس��یس ش��د تاکنون تالش های زیادی در خصوص برنامه ریزی 
توس��عه صنعت توریست و گردش��گری در کش��ور صورت پذیرفته است ولی 
علی رغم تمامی دش��واری هایی که در ط��ی این راه پرفرازونش��یب متحمل 
گشته ایم متأس��فانه خروجی متناسب با برنامه ریزی هایمان را شاهد نیستیم. 
این امر می تواند زاییده دو عامل باشد. یا اصوآل ما با مبانی و مفهوم برنامه ریزی 
گردشگری آشنایی کافی نداریم و بر تمامی جنبه های آن وقوف کامل نداریم 
که تصور نمی رود این گزینه صحیح باش��د و یا آمار و اطالعاتی که بر اس��اس 
آن برنامه ریزی هایم��ان ص��ورت می پذیرد از صحت و س��المت کافی و وافی 
برخوردار نیست که احتمال صحت این گزینه به نظر بنده حقیر ناکرده سفر و 

این معلم مدیریت بسیار بیشتر می باشد.
بدیهی اس��ت تا زمانی که سیس��تم دولتی تف��اوت دو مفهوم تصدی گری 
و تولی گ��ری را در فضای گردش��گری نه تنه��ا درک که کام��اًل لمس نکرده 
باش��د پاش��نه این درب بر همین منوال می چرخد و تا زمانی که فرمایش��ات 
مق��ام رهبری نظ��ام مبنی بر برون س��پاری کار به بخش خصوص��ی و اجرای 
سیاست های اصل 44 قانون اساس��ی کاماًل اجرایی نشود نتیجه همین است 
که امروزه ش��اهدیم. هرگاه باصداقت و صحت توانس��تیم به این سؤال پاسخ 
دهیم که مالکیت و مدیریت چند درصد از هتل ها و مراکز اقامتی ش��هر مشهد 
استان خراس��ان رضوی در اختیار دولت و یا مراکز به اصطالح خصولتی است. 
می توانیم به برنامه ریزی صحیح در زمینه گردش��گری استان و شهرمان اقدام 

کنیم.
 به راس��تی دلیل عدم میل و رغبت جدی دانش��گاه فردوسی مشهد )نه به 

راه نامه ای برای
توسعه گردشگری مشهد

دکتر علی مختاری؛ عضو هیات علمی، رایزن همکاری های علمی و آموزشی



67مرداد و شهریور 1396 / شماره 39

دلیل نامش که هم به مش��هد حض��رت الرضا )ع( 
وابس��ته اس��ت و هم به حکیم ابوالقاسم فردوسی 
و ه��ر دوعاملی می باش��ند در راس��تای توس��عه 
گردش��گری مش��هد. بلکه به عن��وان بزرگ ترین 
قطب آموزش عالی کش��ور در منطقه شرق ایران 
اس��المی( به جذب و آموزش دانش��جو در مقاطع 
مختلف تحصیلی و در حوزه توریست و گردشگری 
و هتل��داری چیس��ت؟ و چه نیک��و فعالین بخش 
خصوصی آموزش عالی به این نیاز جامعه پاس��خ 
داده اند و با جذب دانش��جو در مؤسسات آموزش 
عالی غیردولتی – غیرانتفاعی به این مهم اهتمام 
گمارده ان��د. چه آنک��ه به زعم بن��ده حقیر وظیفه 
تربیت نیروی انس��انی متخصص و باالنس کردن 
عرض��ه و تقاض��ای ب��ازار کار این ح��وزه با بخش 
دولتی و وظیفه به کارگیری و اش��تغال آن با بخش 
خصوصی اس��ت که متأس��فانه در ای��ن خصوص. 

وظایف کاماًل معکوس شده اند!!!
و نتیجه این معکوس ش��دن وظایف این اس��ت 
که بسیاری از ظرفیت های گردشگری این سامان 
مغفول مانده اس��ت. س��ر زدن به یک کیلومتری 
ش��مال شرقی مش��هد در محور ش��اندیز و مقابل 
ده نو و بازدید از س��نگ نگاره شتر سنگ که تاریخ 
مصور زندگی شبانی و متکی بر دامداری در دوران 
نوس��نگی را در این منطقه از سرزمینمان بخشی 
از تاری��خ این منطق��ه را بر هر بیننده ای مش��هود 
می س��ازد. به راس��تی چند در صد از گردشگرانی 
که جهت زیارت ب��ارگاه ملکوتی حضرت علی ابن 
موسی الرضا ثامن الحجج )ع( از چهارراه شهدا گذر 
می کنند می دانند که اولین خلبان ایرانی –کلنل 
محمدتقی خان پس��یان_ در جوار نادرشاه افشار 
و در محوط��ه باغ ن��ادری آرمیده اس��ت. چند در 
صد از گردش��گرانی که به مشهد س��فر می کنند 
از برج رادکان اثر خواجه نصیرالدین طوس��ی پدر 
مهندسی ایران بازدید می کنند. از چهارطاقی بازه 
هور که یادگاری از نیاکانمان در عهد ساس��انیان 
و از شگفتی های معماری ایش��ان است بگذریم تا 
دیگر جاذبه های گردشگری اس��تان و شهرمان!!! 

بماند!!!
بنا بر مطالعات انجام ش��ده توس��ط محققین و 
متخصصین یک گردش��گر در طول س��فر به طور 
متوس��ط برای میهنم��ان معادل ح��دود 1200 
دالر ارزآوری دارد و ای��ن می��زان برابری می کند 
ب��ا ارزآوری حاص��ل از صادرات حدود 40 بش��که 
نفت خ��ام؛ و این در حالی اس��ت ک��ه همین یک 
گردشگر به طور متوسط برای منطقه حدود 6 نفر 

اشتغال زایی را به ارمغان می آورد.
هم اکنون حدود 760 هتل در سراس��ر کش��ور 
وج��ود دارند ک��ه در این میان ح��دود 200 هتل 
ازنظر تعداد و ح��دود 55 در صد تعداد تخت های 
هتلی در مشهد می باشد )حدود 55 در صد تعداد 
تخت های هتل های سراس��ر کش��ور در مش��هد و 
حدود 45 در صد الباقی تخت های هتلی در س��ایر 
شهرهای ایران مانند تهران و ش��یراز و اصفهان و 

کیش و...( و در این میان حدود 80 هتل 4 و 5 ستاره در کشور وجود دارند که حدود 45 هتل 4 و 5 ستاره 
در مش��هد می باشند و این یعنی ما در شهری زندگی می کنیم که 55 در صد هتل های 4 و 5 ستاره در آن 

استقرار دارند.
حال جای تفکر و تأمل اس��ت که هم اکنون 85 هتل در مش��هد به دلیل عدم توجیه اقتصادی در ادامه 
کار آمادگی کامل برای فروش دارند و جای تأمل بیش��تر اینکه در این میان 60 هتل قبل از بهره برداری و 

افتتاح آماده واگذاری و فروش هستند
در نوروز 1396 متأس��فانه نرخ اش��غال تخت های هتل های مش��هد بین 50 ت��ا 60 درصد بود. نگاهی 
کارشناس��انه به میزان ماندگاری یک گردش��گر در مشهد ما را به نرخ متوس��ط 1.2 تا 2 شب ماندگاری 
می رس��اند؛ که اگر چنانچه این نرخ ماندگاری به 3 ش��ب افزایش پیدا کند 75 درصد و چنانکه به 4 شب 

تبدیل شود 100 در صد اشغال تخت را در هتل های مشهد شاهد خواهیم بود.
.

نگاهی به آمار مراکز اقامتی و هتل های در دست احداث ما را به این مهم رهنمون می سازد که هم اکنون 
باوجود مشکالت بسیار مشهود در این صنعت و علی رغم توصیه مکرر کارشناسان و متخصصین امر مبنی 
بر س��رمایه گذاری بخردانه و هوشمندانه. متأسفانه ش��ور احداث هتل مدهوشمان ساخته و حدود 290 

پروژه هتل و مرکز اقامتی در مشهد در دست احداث داریم!!!
 زیاده جسارت است

 به قول حضرت موالنا:
 صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم / یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
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 س�ندیکای صنعت برق ایران شعبه خراس�ان با چه اهدافی تأسیس شده 
است؟

مه�دی مدن�ی: س��ندیکای صنع��ت برق ای��ران ب��ه منظور س��اماندهی 
فعالیت ه��ای تولیدی و ارائه خدم��ات در امور مربوط به صنع��ت برق، فراهم 
کردن امکان بهره برداری بیشتر از س��رمایه گذاری و انتقال تجربیات علمی و 
عملی دس��ت اندرکاران و به هنگام کردن آن و نیز دفاع از منافع مشروع اعضا 
در چارچوب اهداف و سیاس��ت های کالن صنعت برق کش��ور از سال 1379 
تشکیل شد. این س��ندیکا با عنوان تش��کل صادراتی نمونه کشور برای چهار 
سال متولی )90 تا 93( به نمایندگی از بخش خصوصی و با حمایت و همراهی 
اعضای خود که بالغ بر 500 ش��رکت تولیدی، پیمانکاری، مهندسی مشاور و 
بازرگانی در سطح کشور می باش��د بر بسیاری از مشکالت موجود این صنعت 
فائق آمده است. با توجه به اهمیت استان خراسان و حضور شرکت های معتبر 
صنعت برق در این اس��تان شعبه استانی نیز با مشارکت بیش از 30 عضو فعال 
از اس��فندماه 89 و تحت نظر اتاق بازرگانی آغاز ب��ه کارکرد و هم اکنون دارای 

40 عضو می باشد.

  چه ضرورت هایی برای ایجاد شعب استانی وجود دارد؟
محمدرضا معین تقوی: شعب سندیکا در استان ها به لحاظ داشتن ارتباط 
نزدیک تر ب��ا نمایندگان مجلس و مدیران اس��تانی، قادرند پی گیری مباحث 

استان را با س��هولت بیشتری پیش ببرند. همچنین ش��عب استانی می توانند 
کارهای تش��کل را نیز پی گیری و خواسته های شرکت های استانی را به مرکز 

منتقل کنند.
مهدی مدنی: بیش از نیمی از این 500 ش��رکت ها عضو سندیکای خارج از 
تهران هس��تند. بدون وجود شعب استان، عدم مشارکت بیش از نیمی از اعضا 
عماًل توان بالقوه س��ندیکای صنعت برق را به دلیل مسافت و ... بسیار محدود 
می کند. همچنین بسیاری از معضالت و مسائل شرکت های خارج از تهران با 
ارتباطات درون استانی حل وفصل می شود و عماًل این ارتباطات در سندیکای 
مرک��زی در تهران وجود ندارد. لذا ایجاد ش��عب اس��تانی و حمایت از آن یک 
ضرورت اس��ت. با فعالیت شعب استانی امکان هم افزایی و جلوگیری از موازی 

کاری نیز وجود دارد.

  سندیکا چه خدماتی را به اعضا ارائه می دهد؟
رضا نمازی: س��ندیکا در چارچ��وب اختیارات قانونی خ��ود در بخش های 
مختل��ف ازجمل��ه: خدمات حقوق��ی و حل اخت��الف، خدمات مش��اوره ای، 
خدمات مش��ارکتی و نظرسنجی، خدمات باش��گاه رفاهی، خدمات آموزشی 
و اطالع رس��انی، خدمت رس��انی و با تش��کیل کارگروه های تخصصی س��عی 
برافزایش همکاری با اعضای خود نیز داش��ته و ت��الش می نماید این خدمات 

ارتقاء و از کمیت و کیفیت بیشتری اعضای محترم بهره مند گردند.

انتظار ما از اتاق بر اساس اصل 44 قانون اساسی
کاهش تصدی های دولتی و افزایش اختیارات تشکل ها است

در میزگردی با اعضای سندیکای صنعت برق ایران، شعبه خراسان مطرح شد:

نقش و اهمیت تش�کل ها در توس�عه بخش خصوصی غیرقابل انکار اس�ت و اتاق بازرگانی به عن�وان پارلمان بخش 
خصوصی با توجه به مأموریت خود در قانون بهبود مس�تمر فعال کس�ب وکار بر توس�عه و س�اماندهی تش�کل ها 
اهتم�ام ویژه ای دارد. در این ش�ماره نش�ریه بر آن ش�دیم که در گفتگو با یکی از تش�کل های فعال اس�تان یعنی 
س�ندیکای صنعت برق ایران-ش�عبه خراس�ان که از جمله تشکل های وابس�ته به اتاق خراس�ان رضوی است، با 
نقطه نظرات آنها آش�نا ش�ویم. در ای�ن میزگرد که ب�رای معرفی، تش�ریح عملکرد و بیان مش�کالت فراروی این 
س�ندیکا برگزار ش�د آقایان مهندس محمدرض�ا معین تقوی، نایب رئیس، دکتر س�ید مهدی مدن�ی، عضو هیات 
مدیره و رضا نمازی، دبیر س�ندیکای صنعت برق ایران-شعبه خراسان حضور داشتند و به سؤاالت ما پاسخ دادند.
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توجه به ظرفیت های باالی صنعت برق ایران، برنامه ریزی منطقی و رفع مشکالت فراروی کارآفرینان این 
صنعت در کوتاه مدت می توان به صادرات 14 میلیارد دالر در سال و در بلندمدت به 30 میلیارد دالر رسید.

  صنعت برق استان با چه مشکالتی مواجه می باشد؟
مه�دی مدنی: یکی از مهم ترین مش��کالت که این صنع��ت در حال حاضر با آن مواجه اس��ت کمبود 
نقدینگی است که سبب شده صنعت برق در س��ال های اخیر از رشد کافی برخوردار نباشد، همچنین در 
پ��ی کاهش منابع مالی دولتی، تولیدکننده و پیمانکاران صنعت برق که توان زیادی را تدارک دیده بودند 
با کمبود پروژه های تعریف ش��ده و نیمه تمام ماندن بسیاری از پروژه ها مواجه و مجبور به تعدیل نیروهای 

خود شده اند.
معین تقوی: ش��اید مالیات را باید یکی از مهم ترین گلوگاه های صنایع کش��ور در حال حاضر دانس��ت 
به ویژه در ش��رایطی که رکود بخش های گس��ترده ای از صنعت ایران را گرفتار کرده است. این مسئله اما 
در مورد صنعت برق زوایای گس��ترده تری یافته است. شرکت های س��ازنده و پیمانکاری که به رغم عدم 
دریافت مطالباتش��ان از ش��رکت های کارفرمایی و دولت، ناگزیر به پرداخ��ت هزینه های همچون بیمه و 
مالیات و جرائم س��نگین مربوطه هستند که این امر بدون شک فشارهای ناشی از مالیات و بیمه را بیشتر 
قابل لمس تر کرده اس��ت در ضمن نکته قابل توجه این اس��ت که دولت بابت تأخیره��ای فراوان خود در 

پرداخت مطالبات شرکت ها، هیچ جریمه ای را پرداخت نمی کند.
در ش��رایطی که در س��الیان س��خت تحریم های ظالمانه، پیمانکاران صنعت ب��رق و تولیدکنندگان 
تجهیزات برقی باتحمل مش��قات و فشارهای کمرش��کن اجازه ندادند هیچ مشکل جدی ای برای تأمین 
برق کش��ور به وجود بیاید و صرفاً با امی��دواری به روزهای پیش رو و گ��ذر از تحریم ها در جهت حفظ بقا 
خود مجدانه کوشیدند، متأس��فانه شرکت توانیر اخیراً نس��بت به برگزاری مناقصات بلوکی اقدام نموده 
اس��ت به نحوی که خرید تجهیزات صنعت برق موردنیاز حداقل 10 س��ال آینده کل کشور در قالب تعداد 
محدودی مناقصه به تعدادی ش��رکت واگذار خواهد گردید. س��ؤال اینجاس��ت در ش��رایطی که امکان 
دسترسی به دارایی های بلوکه ش��ده کشور در فضای پسابرجام محقق شده اس��ت و نقل و انتقال مالی با 

انجام ش�ده  اقدام�ات  مهم تری�ن  پیرام�ون   
سندیکای برق نیز توضیحاتی بیان نمائید؟

رضا نمازی: س��ندیکا اقدامات متعددی داشته 
ک��ه ازجمله می توان ب��ه موارد ذیل اش��اره نمود: 
تشکیل کمیته های تخصصی و عمومی- پیگیری 
و دفاع از منافع مش��روع و مش��ترک اعضا-انتقال 
سازمان یافته مس��ائل، مش��کالت و نظرات اعضا 
به س��ندیکای صنعت برق ایران و ات��اق بازرگانی 
مش��هد- ایجاد ظرفیت های آموزش��ی و رفاهی و 
همچنین اطالع رسانی از بخش��نامه ها در ارتباط 

با صنعت برق.
  در رابطه با دس�تاوردهای س�ندیکای صنعت 

برق شعبه خراسان نیز توضیح دهید؟
معی�ن تقوی: مهم ترین دس��تاورد ش��عبه این 
بوده است که به عنوان نهاد غیردولتی توانسته ایم 
خود را به س��ازمان های مختل��ف معرفی کنیم و 
در جلس��ات تصمیم گیری و بررس��ی مش��کالت 
صنعتگران حوزه برق حضورداش��ته باش��یم و ما 
را به عنوان تش��کلی منس��جم پذیرفته اند و برای 

تصمیم گیری ها دعوت می کنند.
مدنی: انعق��اد تفاهم نامه همکاری با دانش��گاه 
فردوسی و سازمان برنامه وبودجه خراسان رضوی، 
تشکیل کمیته انرژی و کارگروه مشترک سندیکا 
با س��ازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی 
و ش��رکت برق منطق��ه ای و همچنی��ن حضور در 
کمیته بازنگری فهرس��ت به��اء و تجهیزات برقی 
و انتخاب س��ندیکای برق به عن��وان غرفه برتر در 
نمایش��گاه ب��رق، الکترونیک و صنایع وابس��ته و 
برگزاری بیش از ده دوره آموزش��ی ب��رای اعضاء 

بخشی از دستاوردهای شعبه خراسان می باشد.

  اس�تان از چه ظرفیت ه�ا و توانمندی هایی در 
صنعت برق برخوردار است؟

معین تقوی: استان خراسان رضوی تا قبل از دهه 
هش��تاد دارای شبکه مستقل بوده است و به همین 
دلیل پتانسیل های بس��یار خوبی در زمینه تولید، 
انتقال، توزیع و پیمانکاری و مش��اوره در استان به 
وجود آمده اس��ت و این پتانس��یل ها و امکانات در 
کلیه بخش های صنعت برق اس��تان و کش��ور اعم 
از احداث، مش��اوره بهره برداری فعال بوده و به کار 
گرفته می ش��وند و عالوه بر آن موقعیت مناسبی را 
در زمین��ه صادرات به افغانس��تان، ترانزیت برق به 
کش��ورهای منطقه و از همه مهم تر پیرامون صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی به کش��ورهای هم جوار 

ایجاد نموده است.
الزم به ذکر اس��ت که در دوران تحریم، به دلیل 
ظرفی��ت ب��االی ای��ن صنعت و به رغ��م پیچیدگی 
پس��ت های فشارقوی، هیچ پروژه های تعطیل نشد 
و توانمن��دی متخصصان داخلی نجات بخش تداوم 
شبکه برق کشور در آن شرایط دشوار بود. در زمینه 
صادرات نیز حدود 90 درصد از کل صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی کشور از طریق شرکت های بخش 
خصوصی فعال در این حوزه انجام ش��ده اس��ت و با 

معین تقوی:
در شرایطی که در سالیان سخت تحریم های ظالمانه، پیمانکاران صنعت برق و تولیدکنندگان 
تجهیزات برقی باتحمل مش�قات و فش�ارهای کمرش�کن اجازه ندادند هیچ مشکل جدی ای 
برای تأمین برق کشور به وجود بیاید و صرفًا با امیدواری به روزهای پیش رو و گذر از تحریم ها 
در جهت حفظ بقا خود مجدانه کوش�یدند، متأسفانه ش�رکت توانیر اخیراً نسبت به برگزاری 
مناقصات بلوکی اقدام نموده اس�ت به نحوی که خرید تجهیزات صنعت برق موردنیاز حداقل 
10 س�ال آینده کل کش�ور در قالب تعداد محدودی مناقصه به تعدادی شرکت واگذار خواهد 
گردید. س�ؤال اینجاست در ش�رایطی که امکان دسترس�ی به دارایی های بلوکه شده کشور 
در فضای پس�ابرجام محقق شده اس�ت و نقل و انتقال مالی با بانک های خارجی تسهیل شده 

است، چه لزومی به انجام فاینانس خارجی برای خرید کاالی تمام شده وجود دارد؟
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بانک های خارجی تس��هیل شده اس��ت، چه لزومی به انجام فاینانس خارجی 
برای خری��د کاالی تمام ش��ده وج��ود دارد؟ الزم به توضیح اس��ت که بحث 
فاینانس خارجی بس��یار مطلوب و مفید است و ما مخالفتی با فاینانس کردن 
نداری��م، اما چرا اختصاص فاین��اس به خرید کاالی کاماًل ساخته ش��ده؟ چرا 
فاینانس را به واردات م��واد اولیه اختصاص نمی دهند ت��ا تولیدکننده ایرانی 

موفق شود با استفاده از تسهیالت حاصل از فاینانس خارجی، کاالیی باکیفیت 
و ایرانی تولید کند و با شرایط پرداخت مشابه آنچه از فاینانس محقق می شود، 
کاالی تولی��دی خود را به توانیر ارائه دهد؟ با برگزاری مناقصات بلوکی، آینده 
چندان روشنی در صنعت برق وجود ندارد چراکه با روال در پیش گرفته شده 
از سوی توانیر در برگزاری مناقصات به شیوه مذکور، شرکت های تولیدکننده 
و پیمانکاران EPC صرفاً به عنوان نصاب )C( تجهیزات خارجی خریداری شده 
می بایس��ت فعالیت کنند و قطعاً شاهد بروز موج شدید بیکاری عده کثیری از 

مهندسین و پرسنل شرکت های ایرانی خواهیم بود.
نکته قابل توجه دیگر، هزینه تمام ش��ده پروژه خواهد بود. با توجه به اینکه 
تجهیزات برقی باید بر اس��اس ش��رایط آب و هوایی خاص هر محل، طراحی 
و محاس��بات مهندس��ی برای آنها صورت پذیرد، بنابراین قیمت تمام ش��ده 
کاالیی که قرار اس��ت در مناطق خش��ک و ک��م ارتفاع نصب ش��وند با کاالی 
دیگری که قرار اس��ت در شرایط مرطوب و یا کوهستانی نصب شوند، متفاوت 
خواهد بود. متأس��فانه در مناقص��ات بلوکی با در نظر گرفت��ن ضرایب ایمنی 
بس��یار باال در طراحی، عماًل کار مهندس��ی ای صورت نپذیرفته اس��ت و تمام 
تجهیزات به نحوی سفارش می شوند که قابلیت نصب در هر نقطه ای از کشور 
را داش��ته باشند. درحالی که مهندسین مش��اور توانمند بومی می توانستند با 
انجام محاسبات مهندسی )E( و بررسی شرایط محیطی، باعث شوند تا قیمت 

تمام شده کاال بسیار نازل تر باشد.
بنابرای��ن، برگ��زاری مناقص��ات بلوکی نه تنه��ا درنهایت س��بب تحمیل 
هزینه های بس��یار زیاد به کشور می شود، بلکه بی شک باعث ورشکسته شدن 
ش��رکت های پیمانکاری صنعت برق و تولیدکننده خواهد شد که به نوبه خود 

قطعاً دارای آثار و تبعات وخیم اجتماعی خواهد بود.

درخواس��ت می ش��ود اتاق بازرگان��ی به عنوان ب��ازوی قدرتمن��د دولت و 
حام��ی بخش خصوصی با ورود بس��یار فوری و انج��ام پیگیری های مصرانه و 
خس��تگی ناپذیر خود س��عی در لغو و ی��ا اصالح برگزاری مناقصات به ش��کل 

واگذاری های بلوکی با ارقامی بسیار هنگفت نماید.

  ارتباط این تشکل با اتاق چگونه است؟
نمازی: خوش��بختانه تعامل و ارتباط این تش��کل با اتاق از جایگاه مطلوبی 
برخوردار بوده و این تشکل از طریق شرکت در جلسات و همایش های مرتبط 

استانی و عضویت در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی ازجمله کمیته ماده 
12، کمیس��یون صادرات خدمات فنی و مهندس��ی و نی��ز همچنین از طریق 
مکاتبه با دبیرخانه ش��ورای گفتگوی اس��تان نس��بت به انعکاس مشکالت و 
پیشنهادات اقدام می نماید و انشاء اهلل به زودی با همکاری اتاق فعالیت کمیته 

انرژی ذیل کمیسیون صنعت اتاق مشهد آغاز به کار خواهد کرد.

  چه انتظاراتی از اتاق دارید؟
معین تقوی: با توجه به نقش و جایگاه تشکل ها در توسعه اقتصادی به عنوان 
پیش��رانان اقتصاد، اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش 
خود را در سازمان دهی مطالبات و دغدغه های ما از طریق هم افزایی ایفا کند.

اتاق به دلیل ق��درت نفوذ باالتر، صدای فراتر می تواند در حل مش��کالت و 
حفظ منافع به حق اعضاء و حذف هزینه های غیرعادالنه تحمیل شده به تولید 

همراه و همگام تشکل ها باشد.
انتظ��ار دیگر ما از ات��اق، پیرام��ون ورود هیات های اقتصادی به کش��ور و 
به خصوص اس��تان اس��ت. حال که برجام باعث ش��ده هیات ه��ای اقتصادی 
فراوانی وارد کش��ور ش��دند اتاق و بخش خصوصی باید میزب��ان این هیات ها 
و س��کان دار آن ها در استان باش��ند. همچنین در مذاکرات و مالقات های این 
هیات ه��ا با گروه های اقتصادی نی��ز بخش خصوصی واقعی ب��ا مدیریت اتاق 

بازرگانی مدنظر باشد.
نم�ازی: با توجه به اینک��ه اتاق به عن��وان پارلمان بخ��ش خصوصی مورد 
مقبولیت تش��کل ها بوده ل��ذا می تواند بانفوذ قوی تری به عن��وان زبان گویای 

تشکل ها در دفاع مشروع از حقوق آنان و همچنین مشکالت پیش رو از طریق 
مراج��ع ذی ربط به طرق قانون��ی پیگیری کند. لذا انتظار م��ی رود که اتاق در 

پیگیری به موقع حقوق تشکل ها حامی آنها باشد.
مهدی مدنی: با توجه به گذش��ت زمان زیادی از ابالغ سیاس��ت های اصل 
44 و عدم اجرای کامل و صحیح آن به ویژه در کاهش تصدی های دولتی بوده 
است؛ بنابراین انتظار ما از اتاق این اس��ت ضمن تالش برای اجرای این قانون 
در راس��تای کاهش تصدی های دولتی و افزایش اختیارات صنفی تشکل های 

اقتصادی کوشا باشد.
از س��وی دیگر با توجه به پذیرش نقش و جایگاه اتاق از سوی دولت مردان 
به عن��وان بازوی مش��ورتی و نظرخواهی بخ��ش حاکمیتی از ات��اق بازرگانی 
بهروش های مختلف ازجمله ش��ورای گفت وگو، توق��ع از اتاق به خصوص در 
مس��ائل مربوط به نیرو و برق اس��تفاده خیل��ی مؤثرتر از بدنه کارشناس��ی و 

تجربیات سندیکای برق به عنوان بازوی مشورتی خود می باشد.

اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، شعبه خراسان:
محسن ش�ادمان رئیس هیات مدیره، محمدرضا معین تقوی، نایب رئیس، 
س�ید مهدی مدنی، بیژن شکوهی و عبدالقادر عنانی اعضای اصلی هیات 
مدیره، محس�ن نظری فر و س�ید رضا رضوی زاده، اعض�ای علی البدل و 

احمدرضا صفار بازرس

محمدرضا معین تقوی:
اتاق به دلی�ل قدرت نف�وذ باالت�ر، صدای فرات�ر می توان�د در حل 
مشکالت و حفظ منافع به حق اعضاء و حذف هزینه های غیرعادالنه 

تحمیل شده به تولید همراه و همگام تشکل ها باشد.

مهدی مدنی:
 با توج�ه به پذی�رش نق�ش و جای�گاه ات�اق از س�وی دولت مردان 
به عن�وان ب�ازوی مش�ورتی و نظرخواهی بخ�ش حاکمیت�ی از اتاق 
بازرگانی بهروش های مختلف ازجمله شورای گفت وگو، توقع از اتاق 
به خصوص در مسائل مربوط به نیرو و برق اس�تفاده خیلی مؤثرتر از 
بدنه کارشناسی و تجربیات سندیکای برق به عنوان بازوی مشورتی 

خود می باشد

رضا نمازی:
 ای�ن تش�کل از طریق ش�رکت در جلس�ات و همایش ه�ای مرتبط 
اس�تانی و عضویت در کمیس�یون ها و کمیته های تخصصی ازجمله 
کمیته م�اده 12، کمیس�یون صادرات خدم�ات فنی و مهندس�ی و 
نیز همچنین از طریق مکاتبه با دبیرخانه ش�ورای گفتگوی اس�تان 
نسبت به انعکاس مشکالت و پیشنهادات اقدام می نماید و انشاء اهلل 
به زودی با همکاری اتاق فعالیت کمیته انرژی ذیل کمیسیون صنعت 

اتاق مشهد آغاز به کار خواهد کرد
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کشاورزی ارگانیک حامی سالمت

علی ش��ریعتی مق��دم در ابتدا پیرام��ون تعریف محص��ول ارگانیک گفت: 
کش��اورزی ارگانیک به بیان ساده نگرش��ی علمی و نوین به راه و روش��ی است 
که اجداد ما به آن عمل می کردند. در این روش، کاربرد مواد ش��یمیائی به طور 
کامل حذف و در عوض تولید محصول مبتنی بر نگهداری و اس��تفاده از منابع 
موجود در مزرعه و بدون آلوده س��ازی آب، خاک و هوا می باش��د. دستیابی به 
این هدف به یک نگرش چندجانب��ه و به کارگیری توأم چندین روش مختلف 

تولید نیاز دارد.
وی افزود: بر اس��اس آخرین تعریف فدراس��یون جهانی ارگانیک در س��ال 
2008 ،کش��اورزی ارگانیک سیس��تم تولیدی اس��ت که از سالمت انسان ها، 
چرخه ه��ای طبیعی و منابع آب وخاک حمایت می کن��د و بر چرخه ها و تنوع 

زیستی تکیه دارد.
رئیس هیات مدیره انجمن ارگانیک ایران ش��عبه اس��تان خراسان رضوی 

اصول بین المللی کشاورزی ارگانیک را چنین برشمرد:
- اصل سالمت

- اصل اکولوژي و حفظ چرخه های طبیعی
- اصل انصاف و عدالت

- اصل کنترل و مراقبت
وی خاطرنش��ان س��اخت: اصول و اهداف بین المللی کش��اورزی ارگانیک بر 
اس��اس ضوابط فدراسیون جهانی ارگانیک)IFOAM( از تمام جهات سودمند 
بوده و موجب توسعه، پیشرفت و هدایت صحیح کلیه برنامه ها و استانداردها و 
هماهنگي بیشتر جهانی در راستای بهبود سالمت و کشاورزی پایدار شده است.

الزام تولید کننده محصوالت ارگانیک به اخذ مجوزهای الزم

خانم رضازاده تهرانی نیز در ادامه برخی از الزامات قانونی محصوالت دارای 
گواهی معتبر ارگانیک برای س��بزیجات، میوه ها و حبوبات ارگانیک را چنین 

برشمرد:
- وج��ود خ�اک ایم��ن و غیر آلوده به مواد ش��یمیایی و فلزات س��نگین و 

پساب های آلوده حداقل از 3 سال قبل از برداشت محصول.
 - عدم کارب��رد مواد افزودني )مثل ش��یرین کننده ها و رن��گ دهنده های 

مصنوعي(
 - ع��دم پرتودهی برای تغییرات ژنتیکی محص��ول )ممنوعیت محصوالت 

تراریخته(.
 - عدم اس��تفاده از هرگونه ترکیب ش��یمیایي نظیر کودهاي ش��یمیایي، 

آفت کش ها، حشره کش ها و علف کش ها. )از 3 سال قبل از برداشت محصول
وی اف��زود: محص��والت ارگانیک باید تم��ام مراحل تولید، بس��ته بندی و 
ف��رآوري را زیر نظر موسس��ه گواهي دهن��ده ذیصالح طي نماین��د و گواهي 
ارگانیک )organic certification( را دریافت کرده، دارای برچس��ب راهنما و 

تأیید مربوطه بر روی بسته بندی های جزء باشند.
دبیر انجمن تأکید کرد: این ش��رکت ها تحت نظارت فدراسیون بین المللی 
محصوالت ارگانیک )IFOAM(. براي تمام تولیدات، فرآیندها و برچس��ب ها 
راهنماي بین المللی تهیه و از تقلب های مربوطه جلوگیري می کنند. به منظور 
اخذ گواهی ارگانیک برای محصوالت کشاورزی و غذایی در عرصه های زراعی 
و طبیع��ی عقد قرارداد نظارت و بازرس��ی با ش��رکت های یادش��ده و رعایت 

مقررات سختگیرانه مربوطه الزامی است.

کشت ارگانیک
آینده ی بدون سم در کشاورزی

در گفتگو با اعضای انجمن ارگانیک اتاق ایران شعبه خراسان رضوی مطرح شد:

بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا در فروشگاه ها و سوپرمارکت های خود معموالً با دو دسته از محصوالت که دارای 
برچسب متمایزکننده ارگانیک و غیر ارگانیک هستند روبرو می باشند. اهمیت استفاده از محصوالت کاماًل طبیعی و ارگانیک 

در برخی از کشورها به اندازه ای است که فروشگاه های اختصاصی برای فروش این دسته از محصوالت وجود دارد و چندی 
است که در کشور و شهرما نیز این گونه تبلیغات و فروشگاه ها نیز دیده می شوند. برای آشنایی بیشتر با این مقوله و همچنین 
انجمن ارگانیک ایران شعبه استان خراسان رضوی و یکی از تشکل های زیرمجموعه اتاق مشهد، گفتگویی داشتیم با آقایان 

شریعتی مقدم، رئیس، مهرداد میرحسینی، نایب رئیس و خانم مریم رضازاده تهرانی، دبیر انجمن که باهم مرور می کنیم.
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در محصوالت س��الم استفاده از مواد ش��یمیایی شامل کودها، س��موم، مواد نگهدارنده و غیره مجاز بوده 
لیکن باقیمانده آن ها در محصول کنترل ش��ده و نباید از حد اس��تانداردهای مجاز مربوطه باالتر باش��د. 
در محص��والت طبیعی نیز مش��ابه محصوالت س��الم بوده و صرفاً کارب��رد مواد نگه دارن��ده و یا رنگ ها و 

طعم دهنده های شیمیایی غیرمجاز است.

برنامه های انجمن ارگانیک در سال 96

ش��ریعتی مقدم ازجمل��ه اهداف کلیدی انجمن ارگانیک به ارتقای س��المت جامعه و محیط زیس��ت، 
کش��اورزی پایدار، بهبود صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان اش��اره نم��ود و افزود: انجمن ارگانیک 
ایران در س��ال 1385 با همکاری وزارتخانه ها و دس��تگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی کش��ور تأسیس و 
متعاقب آن شعبه خراس��ان رضوی در سال 1393 توسط اتاق بازرگانی اس��تان تأسیس گردید. درحال 

حاضر تعداد اعضای رسمی حقیقی و حقوقی انجمن شعبه استان در حدود 100 نفر می باشد.
وی برنامه های انجمن در سال 96 را چنین بیان کرد: بهبود آگاهی عمومی و ترویج مصرف محصوالت 
ارگانیک، شناس��ایی مناطق و محصوالت دارای پتانس��یل تولید محصوالت ارگانیک در س��طح استان، 
شناسایی تولیدکنندگان و دس��ت اندرکاران محصوالت ارگانیک استان، ایجاد بانک اطالعات و خبرنامه 
برای درج و به روزرس��انی اطالعات، ف��رآوری و بازاریابی محص��والت ارگانیک، نظ��ارت بیش ازپیش بر 

مکان ه��ای عرضه محصوالت ارگانیک و جلوگیری از تقلبات و تخلفات،آموزش و ترویج تولید محصوالت 
کش��اورزی ارگانیک،بررسی و امکان س��نجی تولید، محصوالت گلخانه ای ارگانیک در استان با محوریت 
س��المت محصول و بهب��ود کارایی آب،  تش��ویق و حمایت س��رمایه گذاری در بخ��ش تولید محصوالت 
ارگانی��ک، مکاتبه با دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی ب��رای هدایت طرح های تحقیقات��ی و پایان نامه ها در 
راس��تای بهبود تولید محصوالت ارگانی��ک، برگزاری کارگاه های آموزش��ی، برگزاری همایش س��االنه 
محص��والت ارگانیک، توس��عه فروش��گاه های ارگانیک از هفت واحد ب��ه 10 واحد و هم��کاری در کلیه 

طرح های ملی و استانی مرتبط.

اقدامات انجمن در خراسان رضوی

خان��م رضازاده تهرانی نیز در ادامه اهم فعالیت های انجمن ارگانیک ایران ش��عبه خراس��ان رضوی در 
راس��تای توس��عه آگاهی های عمومی و تخصصی و تولی��د و مصرف محصوالت ارگانی��ک و جلوگیری از 

تقلبات را چنین برشمرد:
- برگزاری چندین همایش و کارگاه آموزش��ی در راس��تای ارتقاء آگاهی های عمومی و افزایش سطح 
علمی تولیدکنندگان و متخصصان ازجمله س��مینارهای تولید و تجارت محصوالت کشاورزی ارگانیک، 
کارگاه های آموزش��ی کنترل آفات و بیماری های محصوالت کشاورزی به وسیله روش های غیر شیمیایی 

سرانه مصرف سم در کشور ما 400 گرم

مهن��دس مهرداد میرحس��ینی در ادامه بابیان 
این که انگیزه بخش عمده کشاورزان تولیدکننده 
محص��والت ارگانیک، بهبود درآم��د، حفظ منابع 
خود برای تولید پایدار محصول و سالمت محصول 
تولیدی ب��رای مصرف کنندگان می باش��د، افزود: 
امروزه مصرف بی رویه س��موم شیمیایی در تولید 
محصوالت کشاورزی در تمامی کشورهای جهان 
یک چالش عم��ده برای س��المت جامعه و حفظ 
محیط زیست می باش��د و در حال حاضر در کشور 
ما سرانه مصرف س��م در محصوالت کشاورزی به 

ازای هر نفر در حدود 400 گرم است.
 وی خاطرنش��ان س��اخت: ب��ر اس��اس آماره��ا 
به طورمعمول در بخش کش��اورزی از بیش از 300 
نوع ترکیب ش��یمیایی خطرناک نظیر آفت کش ها، 
علف کش ها و کودهای ش��یمیایی به منظور کنترل 
آفات، بیماری ها و علف های هرز و همچنین افزایش 
محصول اس��تفاده می گردد که باقیمانده این مواد 
خ��اک و آب ه��ای زیرزمینی و هوا را آل��وده کرده و 
بخش��ی از آن در محص��والت کش��اورزی و در طی 
مصرف به بدن انس��ان منتقل خواهد ش��د. آب های 
آلوده شده با این نوع مواد نیز به مصرف انسان رسیده 
و خس��ارت مربوطه را تش��دید می کند. به طورکلی 
زیان ه��ای مصرف س��موم و کودهای ش��یمیایی 
عبارتند از ایجاد بیماری های مختلف در انس��ان ها 
ازجمل��ه س��رطان های مختل��ف، افزای��ش هزینه 
تولید محصوالت کش��اورزی، ایجاد مقاومت آفات و 
بیماری ها به سموم شیمیایی در درازمدت، آلودگی 

شدید محیط زیست و پیامدهای سنگین آن.

مصرف مواد شیمیایی
در محصوالت ارگانیک ممنوع

ش��ریعتی مق��دم نی��ز پیرامون فوای��د مصرف 
محص��والت ارگانی��ک گفت: محص��والت غذایی 
ارگانی��ک ارزش غذایی باالتری دارند به طور مثال 
میزان ویتامین C، کلسیم، منیزیوم، آهن و فسفر 
در م��واد غذایی ارگانیک بیش��تر اس��ت. در مواد 
غذایی ارگانیک آنتی اکس��یدان PHENOLIC به 
میزان پنجاه درصد بیشتر است زیرا آفت کش های 
مصنوعی تولی��د آنتی اکس��یدان ها را در گیاهان 
کاهش داده اما کوده��ای حیوانی و آلی بکار رفته 
در کش��اورزی ارگانی��ک تولید آن ه��ا را افزایش 
می دهند. همچنی��ن محص��والت ارگانیک فاقد 
بقایای سموم و کودهای شیمیایی و افزودنی های 
غذایی بوده و طبعا سالم تر و خوش طعم تر هستند.

وی تفاوت محصول ارگانیک با محصول س��الم 
ی��ا طبیعی را چنین بی��ان ک��رد: در فرآیند تولید 
محص��ول ارگانی��ک از مزرع��ه ت��ا مصرف کننده 
استفاده از هیچ مقدار مواد شیمیایی شامل کودها، 
سموم شیمیایی، مواد نگهدارنده، طعم دهنده ها و 
رنگ های ش��یمیایی مجاز نمی باش��د درحالی که 
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با همکاری س��ازمان جهاد کشاورزی خراس��ان رضوی، کارگاه های آموزشی 
آشنایی با کشاورزی ارگانیک، س��مینار »جنبه های قانونی واردات انواع مواد 
غذایی ب��ه اتحادیه اروپا، آمریکا، اس��ترالیا با حضور متخصص��ان یوروفاین از 

کشور آلمان«.
- حض��ور و ایجاد غرف��ه در چندین نمایش��گاه مرتبط ازجمله نمایش��گاه 

بین المللی آی فود مشهد
- شرکت و حضور در اکثر جلس��ات کمیته های استانی اجرایی و پژوهشی 

مرتبط
- ش��رکت و همکاری در برگ��زاری همایش های علمی مرتبط با س��المت 

محصوالت غذایی.
www.organick-ایجاد سایت اینترنتی انجمن ارگانیک استان به آدرس - 

horasan.com
دبی��ر انجمن اقدامات صورت گرفته برای کنت��رل و جلوگیری از تقلبات را 

نیز چنین بیان کرد:
- نظارت مس��تمر ب��ر عرضه محص��والت تحت عنوان ارگانیک در س��طح 

استان.
- عقد تفاهم نام��ه و صدور مجوز برای فروش��گاه های محصوالت ارگانیک 
ب��ه تعداد 7 فروش��گاه و نظارت مس��تمر ب��ر محصوالت مورد عرض��ه در این 

فروشگاه ها.
- برگزاری اولین نشست فروشندگان محصوالت ارگانیک استان.

- برگزاری دوره آموزشی و افزایش آگاهی فروشندگان عالقه مند به عرضه 
محصوالت ارگانیک.

وی چگونگی ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی مرتبط را نیز چنین برشمرد:
- دع��وت و اس��تفاده از توان تخصص��ی و نقطه نظرات ریاس��ت و محققان 
مرکز تحقیقات کش��اورزی و دانشکده کش��اورزی در کلیه جلسات عمومی و 

تخصصی و همایش ها و کارگروه های تخصصی انجمن.

- عقد تفاهم نامه هم��کاری با مرکز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی 
خراسان رضوی.

- دع��وت از محققین کش��وری و بین الملل��ی محص��والت ارگانیک برای 
سخنرانی در سمینارهای آموزشی انجمن.

25 هزار هکتار عرصه های طبیعی دارای گواهی ارگانیک

میرحسینی بابیان اینکه سطح محصوالت دارای گواهی ارگانیک در استان 
با احتساب عرصه های طبیعی و وحشی دارای گواهی ارگانیک، در حدود 25 
هزار هکتار می باشد، افزود: خراسان رضوی ظرفیت دریافت گواهی ارگانیک 
برای هزارها هکتار را دارا می باش��د که محصوالت عم��ده مربوطه عبارتند از 

پسته، زعفران و انار.
وی افزود: بزرگ ترین عرصه ارگانیک کش��ور که بزرگ ترین عرصه پس��ته 
ارگانی��ک جهان نیز می باش��د، عرصه جنگل طبیعی پس��ته در شهرس��تان 
س��رخس به مس��احت 15000 هکتار اس��ت که با هدایت و مش��اوره انجمن 
ارگانیک اس��تان و تحت کنترل و بازرسی شرکت سوئیسی و با رعایت تمامی 
مقررات سختگیرانه ویژه عرصه های طبیعی توسط بهره برداران محلی دارای 

گواهی بین المللی ارگانیک شده است.

و  با همکاری وزارتخانه ها  ایران در سال 1385  ارگانیک  انجمن   
دستگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی کشور تأسیس و متعاقب آن 
شعبه خراسان رضوی در سال 1393 توسط اتاق بازرگانی استان 
و  حقیقی  رسمی  اعضای  تعداد  حاضر  درحال  گردید.  تأسیس 

حقوقی انجمن شعبه استان در حدود 100 نفر می باشد



فعالیت انتشاراتی روابط عمومی اتاق مشهد در سه ماهه اول سال 96 

رئیس س��ازمان صنعت. معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طی 3 ماهه 
سال جاری تعداد 351  فقره جواز تاس��یس با سرمایه گذاری 8907 میلیارد 

ریال و اشتغال 6535 نفر صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت. معدن و تجارت خراسان رضوی. 
راضیه علیرضایی اظهارداش��ت: تعداد مجوزهای طرح ه��اي صنعتي صادره 
استان طی این مدت در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد، 2.9 

351  فقره جواز تاسیس
در 3 ماه اول سال 96 صادر شد

رئیس سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی خرب داد:

درصد رشد را نشان مي دهد .
وی افزود: در این مدت، بیشترین سهم سرمایه گذاری در طرح های استان 
خراس��ان رضوی، مربوط به بخش  ساخت فلزات اساسی بوده است که 2463  
میلیارد ریال . معادل 28 درصد از کل س��رمایه گ��ذاری را به خود اختصاص 

داده است.
علیرضایی تصریح کرد: در حال حاضر خراس��ان رض��وي با دارا بودن بیش 
از 4027 ط��رح صنعتي با س��رمایه گذاري ح��دود 330949 میلیارد ریال و 
اش��تغال 114 هزار و 378  نفر، از نظر تعداد در رتبه 4 ،  از نظر اشتغال در رتبه 

3 و از حیث سرمایه گذاري در جایگاه 7 کشور قرار گرفته است .
وی اظهارداش��ت: 10 درصد تعداد طرح ها. 2 درصد س��رمایه گذاري کل 
کشور و  8 درصد اش��تغال طرح های صنعتي کشور مربوط به استان خراسان 

رضوي است.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران، بزرگ ترین مش��کل اقتصاد کشورمان را فقدان 
یک استراتژی منسجم توسعه صنعتی عنوان کرد و این امر را عامل هدر رفت 

سرمایه ها برشمرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی؛ غالمحسین شافعی که در نشس��ت هم اندیشی با تشکل های وابسته 
به اتاق اس��تان سخن می گفت، مش��کالت امروز بخش تولید را متأثر از غفلت 
در س��ه حوزه دانس��ت و عنوان ک��رد: اولویت بندی در ایجاد و توس��عه مراکز 
تولیدی و صنعتی، مکان یابی برای اس��تقرار مؤثر صنایع با توجه به شاخص ها 
و ظرفیت های اقلیمی و ظرفیت س��نجی برای محصوالتی که از محل ایجاد و 
توسعه صنایع روانه بازارهای هدف می ش��وند؛ نکات مهمی هستند که اغلب 
بر آن ها چشم پوشیده می شود و بخشی از رکودی که امروز گریبانگیر اقتصاد 
تولیدی ماس��ت و باعث ش��ده تا کارخانجات گاهی حتی با 20 درصد ظرفیت 

خود فعال باشند، از این غفلت تأثیر می  پذیرد.
وی در ادامه به نقش و اهمیت تشکل های وابس��ته به اتاق بازرگانی در ایجاد 
نوعی همگرایی در میان فعاالن بخش خصوصی اشاره و اذعان کرد: متأسفانه در 
حوزه تشکل های وابس��ته به اتاق، دچار نوعی عقب ماندگی هستیم. این مسئله 
نیز از تغییراتی نشات می گیرد که در بعضی ساختارها رخ داده و زمان نیاز دارد تا 

بازیابی انجام گیرد و این بخش جایگاه واقعی خود را از نو به دست آورد.
وی تأکید ک��رد: در حال حاضر در مرحله جدیدی از فعالیت تش��کل ها در 

اتاق ایران هستیم.
ش��افعی به پاره ای از آس��یب هایی درروند فعالیت بعضی تش��کل ها اشاره 
کرد و یادآور ش��د: این ضعف ها در حال س��اماندهی هس��تند و ب��ا جدیت، بر 
تداوم فعالیت تش��کل ها در چهارچوب های قانونی تعیین ش��ده، تأکید داریم. 
همچنین گام هایی نیز در راستای حذف تشکل های موازی، ادغام تشکل های 

همسو و تشویق و حمایت از تشکل های فعال برداشته شده است.
وی رتبه بندی تش��کل های وابس��ته به اتاق بازرگانی را ی��ک اقدام مهم در 
این راستا برش��مرد و یادآور شد: کمک های اتاق به تش��کل ها نیز که پیش تر 
بی ضابطه و بدون مبنا انجام می گرفت، در آینده به اس��تناد همین رتبه بندی، 
تخصیص می یابد و تالش نیز ما ایجاد یک رویکرد تخصصی و تشویقی در این 

حوزه بوده است.

تشکل ها از ظرفیت قانونی شورای گفتگو
برای حل مشکالتشان بهره بگیرند

اما ش��افعی در ادامه از اهمیت و ضرورت توانمندسازی تشکل های وابسته 

به اتاق های بازرگانی گفت و متذکر ش��د: یک فاکتور توانمندس��ازی، مسئله 
آم��وزش و در کنار آن فرهنگ س��ازی اس��ت. فعاالن اقتصادی در بس��تر این 
س��اختارهای تش��کلی باید آن ضرورتی را بیابند که ایش��ان را به »همگرایی 
باه��دف انتفاع جمعی« دعوت می کند. اعضای تش��کل ها باید آگاه ش��وند که 
هرقدر ش��مار اعضای یک تش��کل بیشتر باشد و مش��ارکت جویی در بدنه آن 
افزای��ش یابد، به تبع قدرت و اثرگ��ذاری آن در حوزه های مختلف نیز افزایش 

می یابد.
وی از تش��کل ها دعوت کرد تا مس��ائل و مش��کالت خود را در چهارچوب 
ظرفیت های ش��ورای گفتگ��وی دولت و بخش خصوص��ی حل وفصل کنند و 
در این خصوص توضیح داد: در برنامه شش��م توس��عه، ظرفیتی فراهم آمد تا 
مصوبات این ش��ورا ضمانت اجرایی پیدا کند. موضوعاتی که از مسیر این شورا 
به دفتر هیات دولت ارجاع می ش��ود، طبق قانون باید ظرف یک ماه در هیات 
دولت طرح و رسیدگی شود. این س��اختار عماًل با اولویت رسیدگی به مسائل 
تش��کل های ایجادش��ده اما در گزارش��ی که از روند فعالیت شورای گفتگوی 
استان تهیه گردید، مشاهده نمودیم که بعضی از تشکل  ها حتی یک بار هم به 
این س��اختار رجوع نکرده اند. به هر رو، این مسیر قانونی، ظرفیتی است که ما 

می توانیم آن را برای حل مشکالت، به تشکل ها پیشنهاد کنیم.
وی از اعضای تش��کل های استان درخواست کرد تا مش��ارکت فراگیرتر و 
مجدانه تری برای تکمیل بانک اطالعاتی مرتبط با این بخش در اتاق بازرگانی 

استان داشته باشند.

اجرای طرحی مشترک برای تمرکززدایی و توسعه منطقه ای
بخش دیگر اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ای��ران بر اقدامات مثبت صورت 
گرفته در حوزه های مختلف اقتصادی تکیه داشت. شافعی عنوان کرد: یکی از 
دغدغه های مهمی که ما در این مدت دنبال کردیم، موضوع توسعه منطقه ای 
بود. ب��اور داریم تمرکزگرایی موجود در کش��ور، زی��ان فراوانی به بخش های 
مختلف وارد آورده است و با یک نس��خه واحد نمی توان تمامی نقاط کشور را 

توسعه بخشید.
وی ادامه داد: در این راس��تا با همراهی معاون اول رئیس جمهور، طرحی را 
دنبال می کنیم که در آن کشور به هفت منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه 
راهبردهای توسعه ای خاص، با توجه به ظرفیت های آن تعریف می شود. اتاق 
فکری که تحقق این مهم را پیگیری می کند متش��کل از اس��تانداران، روسای 
اتاق های بازرگان��ی، مجامع نمایندگان و دانش��گاه های دولتی اس��تان های 

موجود در هر منطقه است.

متاسفانه در حوزه تشکل های وابسته به اتاق
دچار نوعی عقب ماندگی هستیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران:



77مرداد و شهریور 1396 / شماره 39

ش��افعی یادآور ش��د: اجرای این طرح را مش��روط به تمرکززدایی و توزیع 
قدرت در میان اس��تان ها کرده ایم و باور داریم اگر این رویکرد عملیاتی نشود، 

راهی از پیش نخواهیم برد.
رئی��س ات��اق ای��ران در ادام��ه از پیگیری ب��رای تحقق نقش تش��کل ها و 
س��اختارهای بخش خصوصی در ام��ر قانون گ��ذاری و همچنین نظرخواهی 
از ایشان درروند صدور دس��تورالعمل ها، آیین نامه ها، بخش��نامه ها و... گفت 
و توضی��ح داد: به تازگی مع��اون اول رئیس جمهور، در بخش��نامه دیگری این 
موضوع را به دس��تگاه ها و نهادها متذکر ش��ده و ما نیز در تالشیم با مشارکت 

شوراهای گفتگو در هر استان، روند تحقق این بحث را رصد نماییم.
وی همچنی��ن از رایزنی های��ی ب��ا دولت گف��ت که به تح��والت مثبت در 

بخش های مالیاتی، تأمین اجتماعی، فضای کسب وکار و... منجر شده است.

تهیه شناسنامه ای برای
تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی استان

اما در ابتدای این جلسه علی کبیر دبیر اتاق بازرگانی مشهد نیز در سخنانی 
به اقدامات صورت گرفته برای تقویت مش��ارکت  تش��کل های وابسته به اتاق 
بازرگانی اشاره کرد و گفت: یک سال و نیم از تشکیل شورای راهبردی نظارت 
بر تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی می گذرد و در این مدت اقدامات خوبی 

از سوی این شورا انجام گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از این اقدامات، تالش برای تهیه شناس��نامه ای کامل از 
تشکل های وابس��ته به اتاق بازرگانی استان است. همچنین برنامه ریزی هایی 
نیز در جهت حمایت های آموزش��ی و پژوهشی انجام شده که در آینده نزدیک 

محقق خواهند شد.
وی عنوان کرد: رویکرد اصلی ما کمک به توسعه این تشکل هاست.

وی بر ض��رورت اجرای قان��ون بهبود محی��ط کس��ب وکار و نقش آفرینی 
تشکل های بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات تأکید کرد.

اهمیت مشارکت تشکل ها برای ایجاد تحوالت مثبت
محمود س��یادت رئیس ش��ورای راهبردی نظارت بر تشکل های وابسته به 
اتاق بازرگانی استان نیز از اقدامات صورت گرفته برای 18 تشکل زیرمجموعه 
این شورا چنین گفت: موانع و ابهامات زیادی در حوزه تشکل ها وجود دارد که 

باید به مرورزمان و با هم فکری و همراهی آن ها را رفع ورجوع شود.
وی افزود: درگذش��ته عمده مطالبات تش��کل ها از اتاق در حوزه های مالی 
تمرکزیافته بود اما خوش��بختانه بستری فراهم آمده تا ظرفیت های آموزشی، 
پژوهش��ی و تبلیغی را نیز به آن ها عرضه داریم و در مس��یر توانمندسازی این 
تشکل ها و رفع و پیگیری مشکالتشان، به قواره اختیارات و ظرفیت های اتاق، 

اقدام نماییم.
وی متذکر شد: رویکرد اصلی ما این اس��ت که با توانمند نمودن تشکل ها، 
امور مختلف را به آن ها واگذار نماییم. در این راستا به دنبال رصد تجارب دیگر 

استان ها هستیم.
سیادت در ادامه گالیه ای را نیز از تش��کل های وابسته به اتاق مطرح کرد و 
گفت: به رغم تالش های صورت گرفته از سوی اتاق، این ارتباط دوسویه نبوده 
و تش��کل ها مطالبه گری الزم را نداش��ته اند. بس��یاری از مکاتبات ما بی پاسخ 
مانده و تالشمان در جهت تکمیل بانک اطالعاتی تشکل ها، با دشواری روبه رو 

است. باور داریم اگر برخوردها فعاالنه نباشد، ایجاد تحول میسر نخواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: در ادامه این مس��یر، شاهد مشارکت هر چه بهتر و 

بیشتر تشکل ها باشیم.

پیشنهاد ایجاد سیستم یکپارچه اطالعاتی
برای معرفی اعضای اتاق و تشکل های آن

در بخشی از این نشست، نمایندگان تش��کل های وابسته به اتاق بازرگانی، 
دغدغه های خ��ود را در حوزه ها و موضوعات مختلف بیان کردند. ش��ماری از 

آن ها از فع��ال نبودن اعضای خود یا حتی عدم رغب��ت فعاالن اقتصادی برای 
پیوستن به تشکل های بخش خصوصی، پرداخت نشدن حق عضویت از سوی 
اعضا، مشکالت مالی، ساختاری و... گالیه کردند و خواستار تعریف سازوکاری 

برای تقویت تشکل های استانی شدند.
محمدعلی ش��ریعتی مقدم به نمایندگی از تش��کل های حوزه کش��اورزی 
عنوان کرد: بخش کش��اورزی ب��ه دو دلیل اهمیت فراوان��ی دارد. یکی پیوند 

خوردن آن با موضوع آب و دیگری جایگاهش در معیشت مردم.
وی با انتق��اد از بی توجهی به بخش کش��اورزی و ضرورت ه��ای این حوزه 
عنوان کرد: هرچند حرکت های ارزشمندی از سوی اتاق بازرگانی انجام گرفته 

اما توقع ما از این ساختار بیشتر است.
وی در ادامه خواس��تار رفع موانع برای عضویت کش��اورزان عمده، تعدیل 
ح��ق عضویت اتاق ب��رای بعضی فعاالن بخش کش��اورزی، کمک به توس��عه 

فعالیت های نوآورانه در این بخش و... شد.
شریعتی مقدم ادامه داد: اگر سیستم یکپارچه اطالعاتی در رابطه با اعضای 
اتاق و تش��کل های آن فراهم ش��ود، بس��تر تعاملی بزرگ تر و مؤثرتری شکل 

می گیرد و توانمندی های اعضا به شایستگی معرفی خواهد شد.
یوس��فی، رئیس کانون زنان بازرگان خراس��ان رضوی نیز در ادامه تریبون 
را در اختیار گرفت و با اش��اره به اقدامات این تش��کل در جهت توانمندسازی 
زنان در حوزه اقتصاد، یادآور ش��د: از اتاق تقاضا داریم تا ما را در مس��یر اجرای 

برنامه هایمان، بیش از گذشته حمایت کند.
وی بیان کرد: در سال گذشته پیش��نهاد ایجاد کلینیک کسب وکار زنان را 
در استان ارائه کردیم که با استقبال مقامات مسئول در استانداری مواجه شد. 
حتی پیش��نهاد دادیم که 51 درصد سهام این کلینیک به اتاق بازرگانی تعلق 
داشته باش��د و امیدواریم اتاق نیز با این موضوع موافقت کرده و در این بخش 

مشارکت کند.

ضرورت پیگیری برای اخذ آرای بخش خصوصی
در مسیر تدوین قانون

 علیرضا بوس��تانی رئی��س هیئت مدیره  انجمن صنایع تبدیلی اس��تان نیز 
در بخش دیگری از این نشس��ت، به مطالبات تش��کل ها از اتاق اش��اره کرد و 
گفت: چندین س��ال، صنایع این بخش از تحریم ها رنج  برند و حاال نیز به رکود 
گرفتار آمده اند؛ اما مش��کل زمانی حادتر می ش��ود که بعضی خودتحریمی ها 
از سوی ش��ماری از دس��تگاه ها به فعاالن این بخش تحمیل می شود؛ یعنی با 
قوانین دس��ت و پاگیر یا اخذ هزینه های گزاف و سودهای کالن بانکی، اجازه 
نمی دهند که صنایع تبدیلی، رش��دی را تجربه نمایند و بستری برای ورود به 

بازارهای جهانی پیدا کنند.
وی از موازی کاری دس��تگاه های مختلف به بهان��ه »نظارت« گفت که باعث 
شده تا صنایع این بخش عالوه بر پرداخت هزینه، ناگزیر از تحمل ضرر و زیان 

شوند.
بوستانی درخواس��ت کرد: اتاق بازرگانی به عنوان س��اختاری که تشکل ها 
ذیل آن تعریف می شوند، باید تالش بیش��تری را در جهت حل این مشکالت 

صورت دهد و به تسهیل امور و رفع موانع کمک کند.
رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی 
هم در س��خنانی »قانون« را فرصتی برای قانون گذار دانس��ت تا از مس��یر آن 
ع��وارض موردنظر خود را به بهترین ش��یوه اخذ کند، چنانکه هم به س��اختار 

دولتی کمک شود و هم بستری برای توسعه بخش خصوصی فراهم آید.
وی ادامه داد: اما در مس��یر نگارش قانون، به واس��طه عدم مشورت  با بخش 
خصوص��ی اتفاقاتی رخ می دهد ک��ه درنهایت، نص آن هم س��اختار دولتی را 

متضرر می سازد و هم بخش خصوصی را با دشواری روبه رو می کند.
وی به قانون بهبود محیط کس��ب وکار استناد کرد که بر مشارکت طلبی از 
بخش خصوصی در مسیر تدوین قانون تأکید نموده و خواستار پیگیری اجرای 

قانون از سوی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی شد.
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جلسات مهم برگزارشده توسط اتاق

- برگزاری چهار جلسه هیئت نمایندگان

- برگزاری پنج جلسه هیئت رئیسه
- برگزاری دو جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

- برگزاری نه )9( جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
و س��ه جلسه کارگروه زیرمجموعه دبیرخانه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش 

خصوصی
- برگزاری نه )9( جلسه کارگروه امور مالیات، تأمین اجتماعی و گمرک

- برگزاری هیجده جلسه کمیسیون های تخصصی
-  برگزاری دو جلسه شورای نظارت راهبردی تشکل ها

- برگزاری جلسه شورای ملی زعفران ایران
- پذیرش هیئ��ت اقتصادی جمهوری تاتارس��تان به ریاس��ت رئیس جمهور 
تاتارستان و سفیر روسیه در تهران به همراه هیئت اقتصادی و انجام مذاکرات 
اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استان با اعضا هیئت در جهت توسعه روابط 

اقتصادی
- برگزاری جلس��ه مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه صادرکنندگان خدمات 

فنی و مهندسی
- برگ��زاری جلس��ه هماهنگی اعض��اء هیئت مؤس��س انجمن ط��ال، نقره و 

سنگ های قیمتی استان
- برگزاری جلس��ه معارفه نماینده جمهوری اسالمی در گمرکات بین المللی 

بروکسل و معارفه ناظر گمرکات استان

شرکت نمایندگان اتاق در کمیته ها و شوراهای استانی

- بررسی 2427 پرونده در هیئت های حل اختالف مالیاتی
- بررسی 1035 پرونده در هیئت حل اختالف تأمین اجتماعی

- کارگروه زیر بنایی، طرح ها و سرمایه گذاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان،

- ستاد اقتصاد مقاومتی
- کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مشهد،

- کمیته پایش تجارت خارجی سال 1395
- شورای مشورتی صنایع کوچک و متوسط

- کارگروه تخصصی استانداردسازی ارتقاَء کیفیت کاال و خدمات

اهم فعالیت های کمیسیون های مشورتی اتاق

هیجده کمیسیون تخصصی – مشورتی در سه ماه ابتدایی سال 1396 برگزار 
گردیده است که شامل:

دو جلس��ه حمل ونقل و ترانزیت، دو جلس��ه کش��اورزی آب و صنایع تبدیلی 
)سه جلسه کمیته(، دو جلس��ه معدن و صنایع معدنی )هفت جلسه کمیته(، 
دو جلس��ه تجارت، یک جلس��ه حقوق و قضایی، چهار جلس��ه گردشگری و 
خدمات )پنج جلس��ه کمیته(، یک جلسه س��رمایه گذاری و تأمین مالی، یک 
جلس��ه کمسیون صادرات خدمات فنی و مهندس��ی، یک جلسه صنعت، یک 
جلسه بهبود محیط کسب وکار و همچنین برگزاری پانزده جلسه کمیته ذیل 

کمیسیون ها

کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت

مصوبات جلسه اول:
1. سایر موضوعات در حوزه حمل ونقل اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای 

در دستور کار قرار گیرد.
2. بسته حمایتی ترانزیتی تهیه و از سوی کمیسیون پیشنهاد گردد.

3. پیگی��ری کمیته مربوطه جهت بازنگری آیین نامه  تأس��یس ش��رکت های 
حمل ونقل بین المللی.

4. برگزاری همایش تخصصی حمل ونقل و ترانزیت در سال جاری.

همراه با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

در سه ماه نخست سال 1396



79مرداد و شهریور 1396 / شماره 39

مصوبات جلسه دوم:
1. پانزده روز قبل از برگزاری جلسات کمیسیون، اعضاء نظرات و پیشنهادات 
خود را در مورد دستور جلس��ه ارائه نمایند. بدیهی است وفق دریافت نظرات 
در طول جلس��ه برای آن دس��ته از اعضاء که در امر ارس��ال نظرات مشارکت 
داش��ته اند زمان سخنرانی در نظر گرفته خواهد ش��د و الباقی زمان باقیمانده 

برای سایرین زمان بندی خواهد شد.
2. جلس��ه ای با مدیرکل امور مالیاتی و با حضور هشت نفر از اعضاء کمیسیون 

در موردبحث مالیات برگزار گردد.
3. میزگردی در خصوص مشکالت حساس دوغارون با رسانه ها برگزار شود.

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

مصوبات جلسه اول:
• برنامه ری��زی ب��رای اج��رای محورهای اعالم ش��ده فعالیت کمیس��یون در 

شش ماهه نخست سال
• مقرر گردید نشس��ت تخصصی فی مابین فعالین اقتصادی حوزه محصوالت 
غذای��ی و دس��تگاه های مرتبط همچون س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
خراسان رضوی، سازمان جهاد کش��اورزی و معاونت علوم پزشکی مشهد و... 
به منظور بررسی راهکارهای افزایش صادرات محصوالت صنایع غذایی استان 

صورت پذیرد.
مصوبات جلسه دوم:

1. به منظور پیگیری خوش��ه گیاهان دارویی استان کمیسیون کشاورزی، آب 
و صنایع تبدیلی طی مکاتبه با ش��رکت شهرک ها، طرح موردنظر را دریافت و 

پس از بررسی طرح، جلسات کارشناسی برگزار نماید.
2. مقرر گردید با عنایت به توضیحات اعضاء حاضر در جلسه، کمیته تخصصی 
گیاهان دارویی تحت نظر کمیس��یون کش��اورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق 
بازرگانی ظرف دو هفته آینده تش��کیل و موضوعات در جهت توسعه صادرات 

گیاهان دارویی به صورت تخصصی در این کمیته موردبررسی قرار گیرد
3. مق��رر گردید اتحادی��ه گیاهان دارویی، ط��رح ایجاد بازارچه و نمایش��گاه 
تخصص��ی گیاه��ان داروی��ی را حداکثر ظرف م��دت دو هفته ب��ه دبیرخانه 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق ارائه نمای��د تا متعاقب آن 

اقدامات الزم صورت پذیرد.
عناوی�ن جلس�ات کمیته ه�ا ش�امل کارگروه امنی��ت غذای��ی و حمایت از 

IFood سرمایه گذاری در صنعت غذا، کمیته گیاهان دارویی و کمیته

کمیسیون تجارت

مصوبات جلسه اول:
1. تصویب برنامه های سال 1396 کمیسیون تجارت به شرح زیر:

- توس��عه روابط تجاری ایران و روسیه با محوریت اس��تان خراسان رضوی از 
طریق برگزاری همایش با حضور هیئت تجاری از روسیه و نشست های B2B و 
انجام تحقیقات در خصوص الگوهای مصرف، اندازه بازار و فرصت های تجاری 

کشور روسیه
- بررسی عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کاالهای صادراتی و ارائه پیشنهاداتی 
در خصوص کاهش آن از طریق برگزاری نشست های تخصصی با صاحب نظران 

و مطالعات موردی در خصوص محصوالت استراتژیک استان
- انتق��ال تجربیات صادرکنن��دگان نمونه ملی اس��تان خراس��ان رضوی به 
کارآفرین��ان جوان از طریق مصاحبه با آن ها و گ��ردآوری مصاحبه ها در قالب 

یک کتاب و رونمایی در روز ملی صادرات
- شناس��ایی کاالهای مزیت دار صادراتی اس��تان در راس��تای تکمیل برنامه 

توسعه صادرات استان خراسان رضوی
- توس��عه روابط تجاری ایران و عمان با محوریت اس��تان خراس��ان رضوی از 
طریق برگزاری همایش و انجام تحقیقات در خصوص الگوهای مصرف، اندازه 

بازار و فرصت های تجاری کشور عمان
2. ارس��ال خالصه اي از برنامه توس��عه صادرات اس��تان خراس��ان رضوي در 
س��ال هاي برنامه ششم توسعه کشور برای اعضای کمیسیون جهت اظهارنظر 

تا جلسه آتی
3. اعزام هیئت اتاق به عمان با مس��ئولیت آقای توکلی زاده در اردیبهشت ماه 

اعالم گردید، و مقرر گردید جزئیات سفر به اعضا اطالع رسانی گردد.
مصوبات جلسه دوم:

1. ارسال مشکالت اعضای کمیسیون به سازمان امور مالیاتی از طریق کمیته 
مصوب کارگروه توسعه صادرات

2. با توجه به اس��تقبال اعضای کمیس��یون و طرح سؤاالت مختلف و پاسخ گو 
بودن جن��اب آقای یعقوب نژاد مق��رر گردید هماهنگی الزم جهت تش��کیل 
جلسه مش��ترک کمیس��یون صنعت و معدن با حضور ایش��ان جهت بررسی 

مسائل مالیاتی حوزه تولید و معدن صورت پذیرد.



شماره 39 / مرداد و شهریور 1396 80

کمیسیون معدن و صنایع معدنی

مصوبات جلسه اول:
1. مقرر شد طرح تحقیقاتی نقش��ه راه معدن با مشارکت کمیسیون، سازمان 
نظام مهندسی و با مسئولیت خانه معدن توسط مرکز علم و فن آوری دانشگاه 
فردوسی انجام و طی هفته آتی جلسه هماهنگی با حضور آقای دکتر ملک زاده 

تشکیل گردد.
2. پاورپوینت تهیه شده توسط کمیس��یون معدن و صنایع معدنی »انتظارات 

معدن از دولت دوازدهم« در جلسه آتی ارائه گردد.
مصوبات جلسه دوم:

1. ارائه گزارش در ارتباط با وضعیت پروانه های اکتش��اف و گواهی های کشف 
معدنی صادره در خراس��ان رضوی در س��ال 1395 توس��ط آق��ای مهندس 
ش��جاعی معاونت معدنی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان در جلسه 

آتی کمیسیون
عناوین جلس��ات کمیته ها ش��امل: کمیته تهیه طرح بررس��ی توانمندی ها و 
پتانس��یل های معدن و صنایع معدنی در خراس��ان رضوی، کمیته تهیه طرح 
بررسی توانمندی ها و پتانسیل های معدن و صنایع معدنی در خراسان رضوی، 
کمیته نشست مشترک تشکل های معدنی استان، کمیته زغال سنگ، کمیته 
نشست مشترک تشکل های معدنی استان، کمیته کرومیت، کمیته تهیه طرح 
بررسی توانمندی ها و پتانسیل های معدن و صنایع معدنی در خراسان رضوی.

کمیسیون حقوق و قضایی

مصوبات جلسه:
1. تصویب ب��ر پیگیری حقوق مالکی��ت معنوی بنگاه های اقتصادی توس��ط 

کمیته مربوطه.

2. مصوب شد جلساتی متعدد و مکرری در خصوص بررسی تخصصی حقوقی 
به طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به منظور رفع نواقص موجود انجام پذیرد.

کمیسیون گردشگری

مصوبات جلسه:
1. طرح مس��ائل پیرام��ون بهبود روابط بین المللی در جهت جذب گردش��گر 

خارجی
2. طرح مسائل مرتبط با توسعه روابط بین الملل و وزارت امور خارجه در حوزه 

خدمات مسافرتی و گردشگری
عناوین جلس��ات کمیته ها: 1. دو جلس��ه کمیته آموزش و پژوهش 2. کمیته 

گردشگری سالمت 3. کمیته تلفیق 4. کمیته نمایشگاه ها

کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی

مصوبات جلسه:
1. ارائ��ه راهکار جه��ت رفع موان��ع اولویت دار در جهت تس��هیل و تش��ویق 

سرمایه گذاری
2. بررس��ی س��اختار موجود اقتصادی با رویکرد تعیین موانع مؤثر پیش روی 

سرمایه گذاری
3. اولویت بندی موانع فوق الذکر بر اس��اس س��هم اثرگذاری هر یک در ایجاد 

رقابت نابرابر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
4. ارائ��ه راهکار جه��ت رفع موان��ع اولویت دار در جهت تس��هیل و تش��ویق 

سرمایه گذاری
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کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و کارآفرینی

مصوبات جلسه:
1. تصویب برنامه های کمیسیون در سال 1396

2. ارسال نظرات کمیس��یون در خصوص گزارش پایش محیط کسب وکار به 
اتاق ایران

3. تعیین مفادی از قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار که اجرایی نشده و 
پیگیری کمیسیون جهت اجرایی شدن آن ها

4. انجام پروژه تحقیقاتی به منظور ارائه پیش��نهاداتی جهت بهبود رتبه ایران 
در شاخص حل وفصل ورشکستگی بانک جهانی توسط کمیسیون

خدمات بازرگانی

370 مورد امور خدمات کارت بازرگانی شامل کارت عضویت و کارت بازرگانی 
اشخاص حقوقی و حقیقی در اردیبهشت ماه صورت گرفته است که شامل:

* 51 مورد تمدید کارت عضویت و 114 مورد تمدید کارت بازرگانی
* 26 مورد صدور کارت عضویت و 77 مورد صدور کارت بازرگانی

* 57 مورد پرداخت تعهدات کارت بازرگانی
24 مورد ش��امل امور غیر فعال س��ازی کارت، انتقال، ابط��ال، المثنی، تغییر 
نوع کارت می باش��د. همچنین 490 مورد صدور فرم ش��ش برگی A:به ارزش 
دالری: 47/953/411/31 و وزن ناخال��ص: 24/540/295/848 و همچنین 
553 موردگواهی مبداء س��ه برگی به ارزش دالری: 28/282/080/89 و وزن 

ناخالصی: 14/010/981/92

کارنه تیر

کارنه تیر صادر شده: 19 مورد واردات و 84 مورد صادرات، 87 مورد کارنه تیر 
ثبت شده، 121 مورد الشه کارنه عودت شده، 45 مورد گواهی قبولی، 5 مورد 

مفقودی،13 مورد سفید ابطالی،74 مورد فروش کارنه تیر

دوره های آموزشی برگزارشده توسط اتاق

یازده دوره آموزش��ی، چهار کارگاه آموزش��ی، یک جلسه ش��ورای آموزشی و 
همچنین یک س��مینار تخصصی در مرکز آموزش ساختمان شماره 2 برگزار 

گردیده است شامل:
- کلیات بازرگانی خارجی

- صدور کارت بازرگانی )فروردین - اردیبهشت- خرداد(
- سمینار ارتباط و مذاکرات حرفه ای و کسب وکار در آلمان

- کارگاه قوانین و مقررات معامالت بخ��ش عمومی و دولتی با تأکید بر قانون 
برگزاری مناقصات

- مکاتبات و سفارش ها تجاری به زبان انگلیسی
- مدیریت صادرات و واردات

- کارگاه عملی ثبت سفارش کاال و خدمت
- کارگاه فاکتورها و استراتژی های مؤثر در تعیین امنیت وب سایت ها

)Business Plan( طرح کسب وکار -
- ط��رح کس��ب وکار )Business Plan(- وی��ژه مدیران ش��رکت ها و فعاالن 

اقتصادی
- کارگاه استراتژی های بازاریابی در تجارت آنالین

- روش های پرداخ��ت در تج��ارت بین الملل )اعتبارات اس��نادی LC، تعهد 
پرداخت بانکی BPO و...(

- آشنایی با ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری در بورس
)elementary(زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی -

)pre-intermediate( زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی -
)pre-intermediate( زبان انگلیسی تخصصی بازرگانی -

- برگزاری 3 دوره آموزشی ربان انگلیسی ضمن خدمت به کارمندان
مجموع ساعات آموزشی 146 س��اعت بوده است که مجموعاً 346 نفر در این 
دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی حضورداشته اند که درنتیجه 3700 

نفر ساعت دوره و کارگاه آموزشی در مرکز آموزش صورت پذیرفته است.
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مهم ترین مصوبات شورای گفتگو در سال 96

- عضویت اعضای جدید بخش خصوصی در شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان موضوع قسمت 4 بند د ماده 1 دستورالعمل نحوه اداره جلسات 
ش��وراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی )تبصره ماده 13 قانون 

بهبود محیط کسب وکار مصوب 1390/11/16( مورد تصویب قرار گرفت.
- نظر به ضرورت تعیین تکلیف صنایع مستقر در محور غرب مشهد و اختالف 
فی مابی��ن کمیس��یون ماده 5 و ش��هرداری ب��ا صنایع این مح��ور و با عنایت 
به م��اده 55 قانون رفع موان��ع تولید و مصوب��ه ابالغی هی��ات محترم دولت 
در س��فر اردیبهشت ماه س��ال 1391 به مشهد و سایر مس��تندات موجود در 
فرآیند ش��کل گیری پرونده، مقرر گردید حس��ب دس��تور و تأکید اس��تاندار 
محترم با رویکرد حل وفصل اختالفات موجود جلس��ه ای با حضور مس��ئولین 
محت��رم ذی ربط و یا نمایندگان تام االختیار ایش��ان، ازجمله معاونین محترم 
هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع و امور عمرانی اس��تانداری، دستگاه 
قضایی، ش��هرداری، کمیسیون ماده 5، راه و شهرس��ازی، فرمانداری مشهد، 
شورای ش��هر، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان جهاد کشاورزی، 
محیط زیس��ت، اتاق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی، خانه صنعت و 
معدن، انجمن مدیران صنای��ع، گروه صنایع محور غ��رب در محل دبیرخانه 
شورا تشکیل ش��ود و در خصوص موضوعات مطرح شده به ویژه تعیین تکلیف 
35 واح��د و کلی��ه واحدهای صنعتی مح��ور غرب و وجوه مورد درخواس��ت 
ش��هرداری ازجمله سهم ورود به محدوده و ش��اخص های تعیین شده در این 
خصوص بررس��ی و زمینه حل وفصل موضوع را فراهم نم��وده و نتایج صورت 

گرفته به شورای گفت وگو ارائه گردد.
- تصمیم گیری جهت جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از شرکت های حقوقی 
انبوه س��از دارای پروژه مشارکتی با ش��هرداری: با توجه به اینکه حسب ضوابط 
و مق��ررات ج��اری در صورت احراز مش��ارکتی بودن قراردادهای مش��ارکتی 
انبوه سازان با شهرداری، این قراردادها از معافیت مالیاتی برخوردار هستند ولی 
علی رغم مش��ارکتی بودن این قراردادهای فی مابین ش��هرداری و انبوه سازان 

به صورت پیمانکاری لحاظ شده است لذا پیشنهادات زیر مطرح می گردد:
- نظر به اینکه حس��ب اظهارات نماین��ده محترم اداره کل مالیاتی اس��تان و 
مس��ئولین محترم انجمن صنفی کارفرمائی انبوه س��ازان مسکن و ساختمان 
خراسان رضوی در جلس��ات دبیرخانه ش��ورا به منظور حل وفصل اختالفات 
فی مابین قباًل صورت جلس��ه ای تنظیم گردیده و در این صورت جلسه بر ارائه 
نظر مش��ارکتی بودن قراردادهای فی مابین ش��هرداری و انبوه س��ازان تأکید 
گردیده و دفتر حقوقی اداره کل امور مالیات��ی نیز بر این موضوع تصریح دارد 
و به جهت اخذ مجوز نهای��ی از مرکز، مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی به 
سازمان مالیاتی کشور منعکس گردیده اس��ت و ازآنجایی که تاکنون پاسخی 
واصل نشده است لذا مراتب جهت طرح در جلسات شورا ارائه می گردد. جهت 
جلوگیری از عدم تحمیل هزینه های باال و تعمیق رکود در صنعت ساختمان، 
در خصوص پذیرش این قراردادها که در دفاتر اس��ناد رسمی ثبت نشده است 
امضاء ش��هردار مشهد می بایس��ت همانند سایر دس��تگاه های اجرایی مالک 

صحت قرارداد قرار گیرد.

- جهت جلوگی��ری از عدم تحمیل هزینه های ب��اال و تعمیق رکود در صنعت 
س��اختمان مقرر گردید استانداری محترم خراس��ان رضوی طی مکاتبه ای با 
جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل 
س��ازمان امور مالیاتی کشور ضمن اس��تعالم رویه انجام در س��ایر استان ها، 
موضوع لحاظ نمودن قراردادهای مشارکتی شهرداری با انبوه سازان به عنوان 
قرارداد مشارکتی )نه پیمانکاری( و پذیرش آن ها با اظهار رسمی شهرداری و 
یا شورای شهر توس��ط امور مالیاتی بدون الزام به ثبت رسمی با تأکید بر مورد 
تصویب قرار گرفتن موضوع در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان را پیگیری نمایند. همچنین دراین ارتب��اط مقرر گردید اداره کل امور 
مالیاتی اس��تان ضمن پیگیری مس��تمر تناقض موجود از طریق سازمان امور 
مالیاتی کش��ور تا دریافت پاس��خ اس��تعالم از مرکز دس��تور توقف اجرائیات 

واحدهای موضوع این مصوبه را صادر نماید.
- بررسی و ارائه راهکارهای الزم جهت اجرای معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
ش��رکت های حمل ونقل بین المللی: اعمال معافیت مالی��ات بر ارزش افزوده 
شرکت های حمل ونقل بین المللی وفق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و نیز به موجب بخشنامه ش��ماره 200/15332/ص مورخ 92/2/29 سازمان 
امور مالیاتی کش��ور که در آن ذکرش��ده ک��ه خدمات حمل ونق��ل دریایی از 
مصادیق حمل ونقل بین المللی محس��وب و معاف از مالی��ات بر ارزش افزوده 
اس��ت مورد درخواست ش��رکت های حمل ونقل بین المللی است لذا با عنایت 
به طرح آن در دبیرخانه ش��ورا و به دلیل افزایش هزینه های صادراتی بایستی 

مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
- مق��رر گردی��د معافیت مالی��ات بر ارزش اف��زوده ش��رکت های حمل ونقل 
بین الملل��ی برای حمل کااله��ای دارای راهنامه بین المللی و ی��ا اظهارنامه و 
یا پروانه گمرکی و یا س��ایر اس��ناد مثبت مبین خروج کاال از کشور، وفق ماده 
13 قان��ون مالیات بر ارزش اف��زوده که از مصادیق ص��دور خدمات به خارج از 
کشور تلقی می گردد و نیز بخشنامه های شماره 656 مورخ 87/1/14، شماره 
15322 مورخ 92/8/29 و ش��مار 67-95-200 مورخ 95/10/4 توسط اداره 
کل امور مالیاتی استان اعمال شده و چنانچه در این خصوص با ابهامی مواجه 
می باش��ند یک نسخه از مصوبه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
استان را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند و در صورت عدم حصول 
نتیجه، مراتب توس��ط اس��تانداری محترم طی انجام مکاتبه ای با جناب آقای 
دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور و ریاس��ت ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی پیگیری گردد.
- صنای��ع محور غ��رب: در ارتب��اط با صنایع محور غرب مش��هد ب��ا توجه به 
ش��رایط اقتصادی و ضرورت حمایت از تولید و اش��تغال استان، ضمن تأکید 
بر رعایت مالحظات زیست محیطی مقرر گردید برای کلیه واحدهای مستقر 
در محور غرب مش��هد که دارای یکی از مدارک پروان��ه بهره برداری، موافقت 
اصولی، کارت شناس��ایی ی��ا جواز تأس��یس صنعتی می باش��ند جهت ادامه 
فعالیت تولیدی موج��ود، پایان کار با عنوان فعالیت مجاز صنعتی وفق مصوبه 
هیات محترم وزیران در س��ال 91 مبنی بر رفع ممنوعیت تداوم فعالیت های 
واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد، در صورت رعایت استانداردها 
و شاخص های زیست محیطی، توسط شهرداری بدون هیچ الزام دیگری صادر 
ش��ود؛ بدیهی است در صورت درخواست واحد صنعتی مبنی بر تغییر فعالیت 
صنعت��ی موجود و اخذ مجوز برای تغییر کارب��ری و انجام هرگونه فعالیت غیر 
صنعتی دیگ��ر و جدید عوارض ورود به محدوده براس��اس س��رانه های طرح 
تفصیلی در زمان تغییر کاربری از صنعتی به هریک از کاربری های دیگر به نرخ 
روز پرداخت خواهد ش��د ضمن اینکه مصوبه مورخ 1394/5/21 کمیس��یون 
طرح تفصیلي شهر مشهد )کمیسیون ماده 5( مبنی بر تثبیت کاربری صنعتی 
صرفاً در صورت رعایت اس��تانداردها و ش��اخص های زیست محیطی و بدون 
هیچ قی��د دیگری مقرر گردید م��ورد اقدام قرار گیرد. ضمن��اً همچنین مقرر 
گردید واحدهای مس��تقر در محور غرب نیز جهت تسریع در بازگشایی مسیر 
و اجرای پروژه های س��اماندهی بزرگراه آزادی میزان در مسیر طرح مصوب را 
آزادسازی نموده و میزان متراژ آزادشده از سهم ورود به محدوده را با توجه به 
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فعالیت موجود صنعتی کس��ر و در صورت بیشتر بودن متراژ آزادشده از سهم 
ورود به محدوده در پایان کار فعالیت صادره توس��ط شهرداری به عنوان طلب 
مالکین منظور می ش��ود و در زمان ارائه درخواست مالک جهت تغییر کاربری 
از صنعتی به تجاری یا مسکونی، می بایست حقوقات شهرداری از بابت عرصه 
بر اس��اس ضوابط روز مالک عمل محاس��به و متراژ آزاده ش��ده توسط مالک 
به عنوان بخش��ی از حقوقات ش��هرداری از بابت عرصه، کس��ر و الباقی توسط 

مالک پرداخت گردد.

مهم ترین مصوبات دبیرخانه شورای گفتگو:

-موضوع ایجاد دادگاه های تخصصی صنعت، معدن و تعاون در 27 ش��عبه در 
استان توسط دادگستری محترم استان تشکیل شده است.

-ب��ا عنایت به م��اده 46 قانون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر مق��رر گردید، 
تش��کل های بخش خصوصی و فعالی��ن اقتصادی موارد دارای مش��کل ارزی 
مرتبط با سال 91 را به صورت مستند به این دبیرخانه ارسال نمایند تا کارگروه 
مربوطه متشکل از س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک مربوطه، دبیرخانه 

شورای هماهنگی بانک ها، استانداری به موضوع رسیدگی نماید.
-نظ��ر به اینکه بر اس��اس مذاک��رات و اظهارنظرهای ص��ورت گرفته، قیمت 
تمام شده محصوالت تحت عنوان س��وغات زیارت که در استان تهیه می شود 
و در نوع مش��ابه خارجی از قیمت باالتری برخوردار است و یکی از دالیل عدم 
تمایل به خرید س��وغات ایرانی، باال بودن قیمت تمام ش��ده می باش��د. لذا در 
جهت تقویت بازار س��وغات و گرایش به س��مت خرید کاالی داخلی پیشنهاد 
می گردد تا همانند بس��یاری از کش��ورهای مختلف جهان نسبت به استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده مس��افران در هنگام خروج از کشور، دبیرخانه شورای 
گفتگو موضوع اس��ترداد مالیات بر ارزش اف��زوده را از طریق دبیرخانه بند ب 

ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پیگیری نماید.
-مقرر گردی��د کارگروه تخصصی اقتص��اد زیارت در اس��تان، هدف گذاری و 
برنامه ریزی اقتصاد زیارت در اس��تان را برای س��ال 96 به دبیرخانه ش��ورای 

گفتگو ارسال نماید.
-با عنایت به توضیحات مدیرکل محترم اداره کل مالیاتی اس��تان جناب آقای 
یعق��وب نژاد، مقرر گردی��د در مواردی که اختیارات قانون��ی برای ادارات کل 
اس��تانی در نظر گرفته شده است، اس��تفاده حداکثری از این اختیارات توسط 

اداره کل امور مالیاتی استان صورت پذیرد.
-مقرر گردید در خصوص صدور گواهی مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل 
مشخص گواهینامه ثبت نام ذکرشده در این رابطه به دبیرخانه شورای گفتگو 
ارسال شود. همچنین در مواردی که فرد توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
را ندارد، اداره کل امور مالیاتی اس��تان با اخذ برخی تضامین و رویکرد تقسیط 

مساعدت های الزم را به عمل آورند.
-در خصوص برخی بخش��نامه های س��ازمان ام��ور مالیاتی ک��ه فاقد تاریخ 
اجراست و باعث ایجاد ابهاماتی برای بخش خصوصی شده است، مقرر گردید 
اداره کل امور مالیاتی استان، در این خصوص شفاف سازی نموده و در صورت 

نیاز از طریق سازمان مالیاتی کشور پیگیری نماید.

-در ارتب��اط بامعافیت مالیاتی حمل ونقل بین المللی، پس از ارائه مس��تندات 
و توجیهات جناب آق��ای زمانیان رئیس محترم انجمن صنفی ش��رکت های 
حمل ونقل بین المللی خراس��ان. توضیحات معاونین محترم اداره کل مالیاتی 
استان، موضوع معافیت حمل ونقل بین المللی مورد تأکید و تائید طرفین قرار 
گرفت و مقرر ش��د در این خص��وص اقدام الزم توس��ط اداره کل امور مالیاتی 
اس��تان به عمل آید. بدیهی اس��ت که در مواردی که اداره کل امور مالیاتی با 
ابهاماتی برای برخی شرکت ها مواجه باش��د، مستندات الزم در این خصوص 

توسط انجمن و یا شرکت موردنظر ارائه گردد.
-مقرر گردید اداره کل محترم امور مالیاتی اس��تان دوره های آموزش��ی الزم 
مرتب��ط با مباحث مالیاتی را برای اصناف در چارچوب برنامه زمان بندی که به 

تائید اداره کل امور مالیاتی و اتاق اصناف خواهد رسید، برگزار نماید.
-ب��ا عنایت به توضیحات دبیر و نایب رئیس اتحادی��ه حق العملکاران گمرکی 
خراس��ان مبنی بر عدم شناخت کارشناس��ان محترم امور مالیاتی از وظایف و 
اختیارات حق العملکاران و متعاقب آن ایجاد اختالفات پدید آمده فی مابین، 
مق��رر گردی��د اداره کل محترم امور مالیاتی اس��تان با اتحادی��ه محترم حق 
العمل��کاران گمرکی زمینه برگزاری نشس��تی برای ط��رح موضوعات مربوط 

به حق العملکاران گمرکی را فراهم نموده تا امکان تعامل بیشتر فراهم گردد.
-نظر به ضرورت و اهمیت س��اماندهی فرآیند جمع آوری آهن قراضه به صورت 
س��نتی توس��ط دوره گردها و مراکز فاقد مجوز مقرر گردید تا در سطح استان 
کارگروه ساماندهی فرآیند مدیریت آهن قراضه با حضور نمایندگانی متشکل 
از س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری، س��ازمان محیط زیس��ت، اداره کل 
صنعت، مع��دن و تجارت، اداره کل اس��تاندارد، اداره کل ام��ور مالیاتی، اتاق 
تع��اون، نیروی انتظامی و مجتمع فوالد خراس��ان، دفتر اقتصاد اس��تانداری، 
مراکز اسقاط و بازیافت خودرو تشکل های بخش خصوصی تشکیل گردد و در 
کوتاه ترین زمان ممکن موضوع مراکز فاقد مجوز و چگونگی انجام نظارت های 

الزم را تعیین تکلیف نمایند.
-ب��ا عنایت به توضیح��ات نماینده محت��رم اداره کل امور مالیات��ی و بحث و 
تبادل نظ��ر اف��راد حاض��ر در جلس��ه و همچنین جلس��ه ای کارشناس��ی در 
خصوص قراردادهای مشارکتی با ش��هرداری که صورت جلسه آن نیز توسط 
اداره کل ام��ور مالیاتی تهیه ش��ده و در آن نی��ز به این قرارداده��ا در ماهیت 
قراردادهای مشارکتی اشاره شده اس��ت، مقرر گردید ضمن طرح موضوع در 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان، قراردادهای بدین ماهیت 
مشارکتی محسوب ش��ده و متعاقب آن اداره کل امور مالیاتی استان اقدامات 

الزم را به عمل آورد.
-مقرر گردی��د در خصوص واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها، س��ازمان 
محت��رم صنع��ت، معدن و تجارت ب��ا مدیران و صاحبان س��هام کارخانه ها در 
تملک بانک ها طی یک برنامه زمان بندی مناس��ب مذاکره نموده و راهکارهای 
بازگشت این واحدها به مالکین قبلی و فعال سازی آن ها موردبررسی و ارزیابی 
قرار داده و نظرات کارشناسی برای ادامه فعالیت و راه اندازی واحدها ارائه شود.

-مق��رر گردی��د بانک اطالعات��ی از واحده��ای تحت تملک بانک ها توس��ط 
دبیرخانه شورای گفتگو در س��ایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان بر اس��اس آمار و اطالعات بانک ها و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
تهیه و اطالعات و ش��رایط واحدهای آماده واگذاری واحدهای دارای شرایط 

مشارکت و ... درج گردد.
-مقرر گردید ش��ورای هماهنگی بانک های اس��تان ب��ا نظرخواهی از تمامی 
بانک های اس��تان، دس��تورالعمل ها واگذاری واحدهای تملک ش��ده، موانع 
موجود در مس��یر واگ��ذاری و راهکارهای پیش��نهادی برای واگ��ذاری را به 
دبیرخانه ش��ورای گفتگو ارائه نمای��د. همچنین در صورت نیاز به اس��تعالم 
از بانک مرکزی، ش��ورای هماهنگی بانک های اس��تان و اس��تانداری محترم 

مکاتبات الزم را در این خصوص انجام دهند.
-مقرر گردید شناس��ایی ظرفیت ه��ا و روندی که به ایجاد ش��هرک فرآوری 
معدنی در اس��تان منجر ش��ود یا زیرس��اخت های الزم جهت تکمیل زنجیره 
تولید را در قالب یک طرح عملیاتی برای بعضی از مواد مهم معدنی اس��تان با 
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مشارکت و همکاری تش��کل های معدنی از طریق کمیسیون معدن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی استان پیگیری گردد.

-ب��ا عنایت به اینک��ه 80 درصد هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرهای کل کش��ور 
در مش��هد مستقر اس��ت و ازآنجاکه الیحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
در کمیس��یون اقتصادی مجلس در حال بررس��ی می باش��د، مق��رر گردید از 
طریق ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و استانداری محترم 
مکاتباتی با کمیسیون اقتصادی مجلس صورت پذیرد تا نماینده ای از اتحادیه 
هتل آپارتم��ان داران و مهمانپذی��ران مش��هد در جلس��ه ای مرتبط با مباحث 
مالیات بر ارزش افزوده این اتحادیه در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابد.

-مقرر گردید کارگروهی متش��کل از نمایندگان س��ازمان جهاد کش��اورزی، 
س��ازمان آب منطق��ه ای، اس��تانداری، س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت، 
کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای گفتگو به متولی گری 
دفتر کشاورزی اتاق بازرگانی تش��کیل و طرح ارائه شده در خصوص حفاظت 
از منابع آب در اس��تان را با راهکار پیش��نهادی استفاده بخش��ی از منابع آب 
کشاورزی و تبدیل آن به آب آش��امیدنی موردبحث و کارشناسی قرار دهند و 
نتایج حاصل از جلسات کارگروه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان مطرح گردد. ضمن اینکه بررس��ی وضعیت موجود بس��ته بندی آب 
آشامیدنی و ظرفیت های قابل استفاده واحدهای تولیدی و بازارهای مصرف از 

مسائل اساسی است که در بررسی ها مورد تأکید قرار می گیرد.
-با عنایت به توضیحات نمایندگان محترم اتحادیه مرغداران خراسان رضوی، 
ش��هرداری محترم، سازمان محترم جهاد کشاورزی و دامپزشکی در خصوص 
ایجاد پایانه پروتئین و تکمیل مطالعات فنی اقتصادی، زیست محیطی توسط 
اتحادیه، مقرر گردید ضمن طرح موضوع در اولین جلس��ه پیش روی شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی به منظور تعیین استراتژی ها مناسب جهت 
اجرای طرح، اتحادیه محترم مرغداران خراس��ان رضوی مکان های مناس��ب 
جهت اجرای طرح را شناس��ایی و به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس نماید. 
متعاقب آن با توجه ب��ه تکالیف هیات محترم وزیران و ض��رورت ایجاد پایانه 
پروتئین شرق کشور، دستگاه های اجرایی ذی ربط )سازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان، ش��هرداری( حمایت های الزم در تأمی��ن زمین موردنظ��ر و صدور 

مجوزهای الزم به عمل آورند.

مصوبات مهم دبیرخانه کمیته استانی بند )ب( ماده 12 قانون احکام دائمی توسعه:

- نظر به اینکه مدت زمان تعیین شده برای دریافت مجوز خرید گندم و امکان 
صادرات مجدد آن با توجه به ش��رایط موج��ود و پیگیری هایی که در فرآیند 
انج��ام کار در بازارهای داخلی و خارجی وج��ود دارد، محدودیت های زیادی 
برای کارخانه ها به وجود آورده است. لذا پیشنهاد و مقرر شد )ماده 82 مصوبه 
ش��ماره 1262758/ت مورخ 1391/12/29 هیات محت��رم وزیران در مورد 
س��قف زمانی ورود موقت گندم و صادرات آرد یک س��ال و قابل تمدید تا یک 
س��ال دیگر جایگزین دستورالعمل کاهش س��قف زمانی 6 ماه قابل تمدید تا 
6 ماه دیگر گردد( و در این خصوص پیگیری های الزم توس��ط دس��تگاه های 
ذی ربط ازجمله س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، 

دفتر اقتصاد اس��تانداری، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، 
انجمن صنفی کارخانه ها آرد اس��تان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی و 

دبیرخانه شورای گفتگو صورت پذیرد.
-با توجه به اینکه ارائه ضمانت نامه بانکی برای کارخانه ها آرد هزینه ساز است 
لذا مقرر ش��د از طریق مدیرکل محترم گمرک مش��هد و سایر مبادی ذی ربط 
موضوع جایگزینی بیمه نامه تضمینی از س��وی ش��رکت های بیمه یا اس��ناد 
اعتباری دیگری همچون س��فته یا برات به ج��ای ضمانت نامه بانکی و ارائه آن 
به گمرکات کش��ور توسط صادرکنندگان گندم، آرد و مشتقات آرد با توجه به 
افزایش هزینه ه��ای مربوطه موردپذیرش قرارگی��رد و در این خصوص دفاتر 
محترم اقتصاد و جذب س��رمایه گذاری اس��تانداری محترم خراس��ان رضوی 

پیگیری الزم به عمل آورند.
-مقرر گردید جلس��ه ای با حضور مس��ئولین و کارشناس��ان محترم سازمان 
محترم جهاد کشاورزی استان، سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان 
و انجمن صنفی کارخانه ها آرد اس��تان های خراسان و دبیر شورای هماهنگی 
بانک ها برگزار گردد ت��ا برای تأمین اعتبار جه��ت ورود موقت آرد و صادرات 

مجدد آن تصمیم گیری شود.
-اعالم پیشنهادات تدوین پیش نویس سردرب واحدهای صنفی و فروشگاه ها 
با توجه به اثرات دستورالعمل بر شروع کسب وکارهای جدید و با عنایت به آثار 
جانبی قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه و آیین نامه 

اجرایی آن بر میزان تحقق اهداف سند چشم انداز
-اعالم پیشنهادات بررسی آیین نامه بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

امور بین الملل

اعزام و پذیرش هیئت اعزامی:
- پذی��رش هیئ��ت اقتصادی تاتارس��تان به ریاس��ت رئیس جمه��ور محترم 
تاتارس��تان و س��فیر محترم روس��یه در تهران ب��ه همراه هیأت��ی 30 نفره از 
جمهوری تاتارستان و برگزاری مالقات عمومی و B2B در اتاق مشهد و انجام 
مذاکرات اقتصادی بین فعالین اقتصادی اس��تان و جمهوری تاتارس��تان در 

جهت توسعه روابط اقتصادی فی مابین.
 B2B  پذی��رش هیئت اقتصادی مکزیک و برگ��زاری مالقات های عمومی و -

پذیرش هیئت کانتابریای اسپانیا 
- ش��رکت در اعزام هیئت تج��اری به تایوان برای بازدید از نمایش��گاه صنایع 

غذایی حالل، ماشین آالت و بسته بندی تایوان
- مالقات با س��فیر و رای��زن بازرگانی ج.ا.ا در ترکمنس��تان و انجام مذاکره در 
خصوص بررس��ی مس��ائل و مش��کالت پیش روی توس��عه روابط دوجانبه و 

بررسی راهکارهای موجود.
- مالقات با سرکنس��ول ج.ا. ا در کویته پاکس��تان در خصوص توس��عه روابط 

اقتصادی پاکستان و ایران و بررسی علل عدم توسعه این روابط
سایر اقدامات:

اطالع رسانی همایش ها و نمایشگاه های مختلف به کشورهای مختلف 
- ارائه مشاوره به مراجعین و تجار در زمینه صادرات، واردات و قوانین تجارت 



85مرداد و شهریور 1396 / شماره 39

بین المللی و سرمایه گذاری خارجی.
- گردآوری اطالع��ات اقتصادی کش��ورهای مختلف مانند ایتالیا، اس��پانیا، 

مکزیک، تاتارستان.عمان، ترکمنستان ، افغانستان ،تاجیکستان
- تهی��ه گزارش های تحلیل��ی اقتصادی از وضعیت اقتصاد کش��ورهای هدف 
صادرات مانند ترکمنس��تان، افغانس��تان، تاجیکس��تان و همچنین بررسی 
وضعیت روابط تجاری ایران با این کش��ورها و تحلیل و بررس��ی آمار واردات و 

صادرات و کارشناسی مسائل روز مرتبط با این کشورها.
- پیگیری ایجاد ش��عبه اتاق های مش��ترک بازرگانی ایران-سوئیس و ایران- 

ایتالیا و ایران-المان در مشهد.

امور تشکل ها

- برگزاری بیست وش��ش جلس��ه از قبیل نظارت بر جلس��ات مجامع عمومی 
س��الیانه و انتخابات تش��کل های ذی رب��ط )ازجمله: س��ندیکای صنعت برق 
خراس��ان، اتحادیه صادرکنندگان خراس��ان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی(، نظارت بر سازمان های صنفی مشهد، اتحادیه حق 
العمکاران خراسان، شرکت در جلس��ات شورای دبیران تشکل های اقتصادی 

استان
- مکاتبه و اطالع رس��انی در خصوص برگزاری و تشکیل جلسات و همایش ها، 

مرتبط با حوزه تشکل ها
 - ارائه نظر مش��ورتی به فعاالن اقتصادی در خصوص سرمایه گذاری و تجارت 

خارجی و حوزه های مرتبط با تشکل ها

دفتر ارتباط با اعضاء و فعاالن اقتصادی:

- رس��یدگی و پیگیری 146 پرونده و 149 مصوب��ه فعاالن اقتصادی در حوزه 
مالیات، تأمین  اجتماعی و کار و امور اجتماعی

- هماهنگی در ارائه مشاوره های تخصصی به فعال اقتصادی
- پاسخگویی به فعاالن اقتصادی

ارائه 128 مورد خدمات مشاوره به اعضاء و فعاالن اقتصادی از قبیل:
- ارائه شصت نظر مشورتی در زمینه امور مالیاتی

- ارائه سی وشش نظر مشورتی در زمینه امور بانکی و تسهیالت
- ارائه بیست وسه نظر مشورتی در زمینه امور تأمین اجتماعی

- ارائه نه نظر مشورتی در زمینه امور قراردادهای بین المللی

دفتر حقوقی:
- شرکت در چهار جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

- 5 مورد مکاتبه و پاسخ نامه های محاکم دادگستری محترم استان
- 3 مورد مکاتبات و اظهارنظرهای حقوقی و مکاتبه با اتحادیه ها و تشکل ها

- شرکت در جلسه نشست مشترک با اعضاء شورای شهر مشهد
- ش��رکت در جلسات ش��رکت در دومین جلس��ه دبیرخانه بند )ب( ماده 12 

قانون احکام دائمی توسعه برنامه ششم

- 2 مورد مکاتبه و پاسخ استعالم شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان
- 1 مورد مکاتبه با اجرای احکام

مرکز داوری:
- سیزده مورد مکاتبات مرتبط با امور دفتر داوری

- 1 مورد پیگیری و اقدام نامه های ارجاع شده به مرکز داوری
- شرکت در یک جلسه رسیدگی به شکایات مرتبط با امور مرکز داوری

- ی��ازده م��ورد مکاتب��ه ب��ا ش��رکت ها، داوران منتخ��ب، وکال، در خصوص 
پرونده های مرتبط با امور داوری

دفتر کشاورزی:
- ارائه طرح ایجاد ترمینال مجازی صادرات محصوالت کشاورزی که در نوبت 

بررسی شورای پژوهشی قراردارد،
- ارائه پروپوزال پیشگیری از قاچاق و ایجاد اشتغال در منطقه مرزی و محروم 

تایباد با استفاده از پتانسیل های بخش کشاورزی،
- برقراری ارتباط با پروفسور پس��رک لی دانشمند برجسته ی ایرانی دانشگاه 
آریزونا ایاالت متحده برای تبادل علمی با کش��اورزان بزرگ اس��تان و دعوت 
برای برگزاری جلس��ات تخّصصی در کمیسیون کش��اورزی و سمینار علمی 

آموزشی برای کشاورزان بزرگ استان در سال جاری،
- ارائه پیش نوی��س قانون برای صرفه جویی در مصرف آب کش��اورزی همراه 
با طرح پیش��نهادی صرفه جوی��ی 79 میلی��ون مترمکعب از برداش��ت های 

سفره های آب زیرزمینی شهرستان مشهد به دبیرخانه شورای گفتگو
- برگزاری جلس��ات و زمینه س��ازی جهت ایجاد س��پاه س��المت برای پایش 

سالمت محصوالت کشاورزی و مواد اّولیه صنایع غذایی.

دفتر تحقیقات اقتصاد و توسعه
تهیه گزارش های آماری 

گردآوری گزارش های تحلیلی با عنوان:
-  مواردی بر گزارش نقش دولت کره جنوبی بر تولد و رشد بنگاه های بزرگ

-  نگاهی بر گزارش بنگاه های کوچک و متوسط روزنامه تعادل
-  ریشه های توسعه نیافتگی در ایران

-  انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده

دفتر تحقیقات بازار و مشاوره تجاری
- پیگیری راه اندازی پایگاه اطالع رسانی تجاری کشورهای اسالمی

- ارائه مش��اوره و تهیه گزارش برای 35 نفر از فعالین اقتصادی مراجعه کننده 
به اتاق

- طرح تحقیقات��ی الگوی مصرف، ان��دازه بازار و فرصت های تجاری کش��ور 
افغانستان با کمک اتاق مشترک ایران و افغانستان

- ارائه گزارش برنامه توس��عه صادرات اس��تان خراس��ان رضوی در سال های 
برنامه ششم در کمیسیون تجارت

- برنامه ریزی برگزاری همایش توس��عه روابط تجاری ایران و روسیه با کمک 
کمیسیون تجارت اتاق و اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

- تهیه گزارش از برنامه توس��عه صادرات اس��تان خراس��ان رضوی برای دفتر 
اقتصادی استانداری به منظور ارائه در همایش استانداران سراسر کشور

- تهیه گزارش از وضعیت اقتصادی و تجاری جمهوری تاتارس��تان روس��یه و 
فرصت های پیش روی ایران

- گ��ردآوری آماره��ای اقتصادی اس��تان های ایران و روس��یه به منظور تهیه 
گزارشی باهدف تطابق استان های روسیه و ایران

- گزارش تحوالت تجاری و فرصت های پیش روی صادرات به قطر در س��ایه 
تنش این کشور با ائتالف عربی

- گزارش 24 نکته در خصوص اقتصاد بلژیک و لوکزامبورگ



اتاق های تجارت شهرستان ها

در س��ال 1263 هج��ری خورش��یدی مجل��س وکالی تج��ار در زم��ان 
ناصرالدین شاه قاجار توس��ط حاج محمدحسین امین الضرب با ضرورت دفاع 
از حقوق بازرگانان در قبال تعدی عمال دولت به عنوان اولین نهاد حامی تجار 
ش��کل گرفت. این تشکل تا سال 1305 به همین نام به فعالیت خود کم وبیش 

ادامه داد تا آن که در سال 1305 به نام اتاق تجارت تغییر نام یافت.
اتاق تجارت عالوه بر تهران در شهرستان های دیگر کشور نیز تأسیس شد. 
اتاق تجارت بندر پهلوی )بندر انزلی( از نخس��تین شعبه های اتاق تجارت بود 
که در اواخر س��ال 1305، از وزارت تجارت و فواید عامه مجوز تأسیس گرفت. 
به دنبال آن در س��ال 1307، اتاق های تجارت بارفروش )بابل( و شیراز اجازه 
تأسیس یافتند. ش��هرهای اصفهان، اردبیل، تبریز، ساری، کاشان و مشهد در 
س��ال 1308 و شهرهای استرآباد )گرگان(، ش��اهرود و کرمانشاه نیز در سال 
1309 مجوز تأسیس اتاق تجارت گرفتند، اما تعداد زیادی از شهرهای کشور 
نیز به دنبال دس��تور دولت در س��ال 1310 مبنی بر تشکیل اتاق های تجارت 
در سراسر کشور، مجوز تأسیس اتاق برای ایش��ان صادر شد و مقدمات انجام 

انتخابات آن را نیز فراهم کردند.
تش��کیل اتاق های تجارت در ایران از اواخر دوران قاجار آغاز ش��د، ولی در 
مشهد از اوایل دوره پهلوی و در دوره تولیت محمدولی اسدی بر آستان قدس 
تشکیل و تغییراتی در ساختار اقتصادی خراسان و به ویژه تجارت خارجی آن 

را موجب شد.
روابط تجاری گسترده مشهد با روسیه و تغییرات نظام سیاسی و اقتصادی 
در آن کش��ور نقش مهمی در ش��کل گیری اتاق تجارت مشهد داشت. تجارت 
ایران به خاطر کاه��ش ارزش نقره، کاهش صادرات به ش��وروی، محدودیت 
ترانزیت به اروپا از طریق ش��وروی و فعالیت مؤسسات دولتی شوروی به سوی 
رک��ود رفته بود. بازرگانان در واکنش به این وضع، ابتدا هیئت تجار را به وجود 
آوردند و س��پس با حمایت وزارت تجارت، اتاق تجارت از س��ال های 1307 و 

1308 در شهرهای مختلف شکل گرفت.
مش��هد بزرگ ترین و مهم ترین ش��هر تجاری خراس��ان طی دو قرن اخیر 
محسوب می شد که با کش��ورهای اطراف و به خصوص هندوستان، افغانستان 
و روسیه مناسبات بازرگانی داش��ت. از دوره قاجار تجارت با روسیه گسترش 
بیشتری یافت و روس��یه مس��یر ترانزیتی برای اروپا نیز محسوب می گردید. 
کاالهای عمده صادراتی از مش��هد به روسیه بیشتر مواد خام نظیر پنبه، پشم، 

پوس��ت و قالی بود و در مقابل از روس��یه قند، نفت، آهن و ابریشم وارد می شد 
)فرهنگ جغرافیای ایران خراسان، ص 967(.

اما بیشترین معامالت با روس��یه صورت می گرفت، بسیاری از خراسانی ها 
در روس��یه مشغول فعالیت اقتصادی بودند و شرکت های تجاری و حمل و نقل 

روسیه نیز در مشهد فعال بودند.
تحوالت روس��یه، تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد ایران و خراس��ان گذاشت. 
مهم ترین بخش تجارت خراس��ان صادرات محصوالت خام بود که برای بخش 
قابل توجهی دامدار، کشاورز، باغدار و صنعتگر ایجاد اشتغال می کرد و تجار از 
صدور آن سود می بردند. در این شرایط که اتحادیه های تجار پشتوانه اجرایی 
نداش��تند، وزارت تجارت تصمیم گرفت اوضاع نابسامان اقتصادی را از طریق 

تأسیس اتاق های تجارت ساماندهی کند.

 اتاق تجارت؛ تشکلی برای تجار یا پشتیبانی برای دولت؟

ش��رایط س��خت اقتصادی و محدودیت ه��ای تجارت خارجی، تش��کیل 
اتاق های تجارت را اجتناب ناپذیر کرد. نخستین اتاق های تجارت با حمایت و 
دس��تورالعمل وزارت تجارت و فالحت و فواید عامه در سال 1307 رسماً آغاز 
ب��ه کارکرد. در فروردین 1308 از عده ای از تجار مش��هد دعوت به عمل آمد و 
29 نفر در اداره ایالتی حضور به هم رساندند و شش نفر از ایشان با رأی مخفی 
جهت نظارت بر انتخابات اتاق تجارت تعیین ش��دند )اطالعات، 19 فروردین 
1308(. در مرداد 1308 انتخابات اتاق برگزار ش��د و در 24 مهر اتاق تجارت 

مشهد آغاز به کارکرد.
اولین جلس��ه رسمی اتاق تجارت خراسان روز 13 آبان در منزل محمدولی 
اس��دی نایب تولیت آستان قدس برگزار ش��د، از 21 عضو سه نفر میرزا احمد 
عبداللهیان، حاجی علی اصغراف و حاج جلیل آقا خامنه غیبت داشتند. اسدی 
موظف بود طبق دستورالعمل وزارت تجارت مطابق مقررات ماده 5 نظامنامه 
در اولین جلسه، اش��خاصی را که باید در آخر سال اول و دوم از عضویت خارج 
می شدند و به جای آن ها تجدید انتخابات به عمل می آید به حکم قرعه تعیین 
کند و نتیجه را به انضمام صورت اس��امی هیئت رئیس��ه به مرکز اطالع دهد. 
بر اس��اس قرعه حاج محمدکاظم یزدی رکن التجار، حاج ش��یخ علی خمس��ه، 
یونس خ��ان وهاب زاده، حاج میرزاعلی اف فهیمی، حاج ش��یخ کاظم تهرانیان، 
حس��ن آقا طاهباز، خلیل آقا کوزه کنان��ی برای خروج از عضویت س��ال اول و 
س��لیمان مهدی زاده، میرزا محمد پرورش، نبویان، عل��ی زرکش، حاج میرزا 

مروری بر تاریخچه اتاق تجارت مشهد
شادی معرفتی
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احمد عبداللهیان، مشهدی عبداهلل تاجرباش��ی محمداف و حاج محمدجعفر 
کشمیری برای خروج از عضویت اتاق مشهد در سال دوم انتخاب شدند. هفت 
نفر باقی مانده نیز برای س��ال سوم در نظر گرفته شدند. انتخابات هیئت رئیسه 
اتاق تجارت مش��هد نیز برگزار ش��د و حاج محمدکاظم ی��زدی رکن التجار با 
اکثریت 16 رأی به ریاس��ت و حاج ش��یخ علی خمس��ه با اکثریت 10 رأی به 
س��مت نایب رئیس و دانش با 15 رأی و حس��ن آقا طاهباز با 11 رأی به سمت 
منشی و کازرونی با 11 رأی به سمت تحویلدار تعیین شدند )روزنامه بهار، 14 

آبان 1308، ص 2(.

 پیشنهادات تجار مشهد به دولت برای رونق صادرات

تجار برای توس��عه ص��ادرات موارد ذی��ل را مطرح کردن��د: توجه دولت به 
توس��عه زراعت پنبه و تبدیل بذر محلی به بذر آمریکایی، توسعه عمل آوردن 
ابریش��م و توجه مخصوص برای تهیه تخم و غرس درخت توت، اصالح پش��م 
به وسیله تغییر نژاد گوسفندان به کمک دولت، اصالح کار قالی بافی با تشکیل 
کمپانی های مهم صباغی )رنگرزی( ب��رای تولید رنگ ثابت و بی عیب، اصالح 
تولید خش��کبار برای ف��روش در بازارهای اروپا، تش��کیل بانک فالحت برای 
کمک به زارعی��ن که بتوانند وضع زراع��ت را تغییر دهند، کم��ک به ترقی و 
توس��عه کارخانه های داخلی برای رفع احتیاجات مملکت، الزام سفرای ایران 
در دیگر کش��ورها برای ارائه اطالعات دقیق تجاری ب��ازار واردات و صادرات، 
توسعه صادرات و انتخاب اثاثه تجاری س��فارتخانه ها، تشویق تجار برای پیدا 
کردن بازار مصنوعات ایرانی، فراهم کردن صدور کاالهای ایران با حل مسئله 

ترانزیت با دولت شوروی، تهیه وسایل تبلیغ و تصویب اعتبار مخصوص.

 دومین دوره اتاق تجارت مشهد

قانون اتاق های تجارت در سال 1309 تصویب شد و این همه، بیان فعالیت 
گس��ترده بازرگانان و تجار در این دوره بود. پس ازاین فعالیت ها بنا به دس��تور 

وزارت اقتصاد، کلیه اتاق های تجارت پیش��ین، منحل شدند و بر اساس قانون 
تش��کیل اتاق های تج��ارت، وزارت داخله از ایاالت مختلف درخواس��ت کرد 
تقاضای تجار را برای تشکیل اتاق تجارت به مرکز ارسال کند، درخواستی نیز 

برای ایالت خراسان و سیستان ارسال شد.
اولین دوره اتاق تجارت مش��هد در آذر 1313 خاتم��ه یافت و حاکم ایالت 

مقدمات تجدید انتخابات را فراهم کرد.
پ��س از ش��هریور 1320 با کاهش ق��درت حکومت مرکزی، بااحس��اس و 
ضرورت تش��کیل اتاق بازرگانی، با تالش جمعی از بازاریان، قانون جدیدی به 
نام قانون تش��کیل اتاق بازرگانی به تصویب رس��ید و دو انجمن صنفی به نام 
اتحادی��ه بازرگانان و اتحادیه اصناف به آن پیوس��تند. به دنبال تش��کیل اتاق 
بازرگانی ته��ران، اتاق بازرگانی در ش��هرهای بزرگ ازجمله مش��هد در دهه 
1320 بنیان نهاده ش��د و اتاق بازرگانی مشهد با توجه به قانون جدید در سال 
1327 و ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن مش��هد از ادغام اتاق بازرگانی و اتاق 

صنایع و معادن مشهد در سال 1348 تشکیل شد.
ادامه در صفحه 90

اعضای اتاق مشهد 1342
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بر اس��اس نتایج حاصل از آمارمقدماتی گم��رک ایران، میزان صادرات کاال 
از گمرکات خراس��ان رضوی طي سه ماهه 96، معادل 570 هزارتن و به ارزش 
432 میلی��ون دالر می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قب��ل در وزن 11 
درصد و در ارزش دالري 8 درصد رشد داش��ته است. الزم به ذکر است وزن و 
ارزش صادرات کاالها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 514 ه���زار تن 

و 399 میلیون دالر بوده است.
از کل ارزش صادرات غیرنفتی در س��ه ماهه س��ال جاری رقم 2.859 هزار 
دالر از مح��ل تجارت چمداني ورقم 21.459 ه��زار دالر از محل بازارچه های 

مرزي باجگیران و دوغارون بوده است.
در س��ه ماهه 96، می�زان واردات استان 80 هزار تن و ب�ه ارزشی بالغ بر 90 
میلیون دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر وزن 34 درصد 
کاهش و ازلحاظ ارزش 5/6 درصد رش��د داش��ته اس��ت. ضمناً واردات سال 

گذشته به میزان 121 هزارتن به ارزش 85 میلیون دالر می باشد.
با توجه به مقایس��ه ارقام صادرات و واردات تراز بازرگاني خارجي گمرکات 

خراسان رضوی طی سه ماهه 96 مثبت و معادل 342 میلیون دالر می باشد.

گزارش تجارت خارجی
خراسان رضوی
در سه ماهه اول 96

منبع: اداره کل گمرکات خراسان رضوی

نام
درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
19.30925.887.92427.58138.190.9314348زعفران دربسته بندي بیش از 30 گرم

براي  آماده  گرم   10-30 بندي  دربسته  زعفران  انواع 
1-13.47820.630.51813.62720.382.1781خرده فروشی

به  مجهز  که  آن هایی  به جز  برقي  هادی های  سایر 
29.478265.3021.499.93613.440.42249884966اتصال دهنده ها هستند

سایر هادی های برق براي ولتاژ بیش از 1000 ولت غیر 
377.2253.395.0251.215.60212.501.900222268مذکور درجاي دیگر

یا  سنتتیک  موادنسجي  از  باف  منگوله  کف پوش های 
650.2636.311.1481.812.99512.431.91817997مصنوعی; که درجاي دیگر گفته نشده

سایرمیله هاي گرم نورد شده به صورت طومارهاي نامنظم 
غیره  یا  گودي  برآمدگي  دندانه،  دارای  شده  پیچیده 

درجاي دیگري ذکر نشده باشد
4.798.2201.679.38732.465.63011.366.806577577

سایر فرآورده هایی غیرمذکور که داراي 70 درصد وزني یا 
2.406.0921.149.04623.018.40410.779.813857838بیشتر نفت یا روغن های معدني 

اقالم عمده صادرات استان در سه ماهه سال های 1395 و 1396
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نام
درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
284.039.466217.452.922335.575.768243.541.0441812افغانستان

25-10-157.392.55959.669.562141.535.58544.651.596ترکمنستان
28.723.09923.182.74948.642.10532.995.7196942عراق

-1.168.92129.265.9231.479.30326.862.248278امارات متحده عربي
9.8242.834.67910.15915.164.4123435هنگ کنگ

-1-12.296.74910.873.9749.693.52810.811.76521تاجیکستان
-9.78311.708.34260.67610.501.56852010اسپانیا

کشورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی استان در سه ماهه سال های 1395 و 1396

نام
درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95

ارزشیوزنیارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
63-9.473.63018.025.5388.860.73318.624.823پنبه، حالجي نشده یا شانه نزده

برنج نیمه که سفید شده )Semi milled Rice( یا 
برنج کامل سفید شده )Wholly milled Rice( حتي 

صیقلي یا براق شده
5.505.6404.805.4529.591.7518.912.7017485

یا تراموا،  واگن های باري سبک و سنگین راه آهن 
از  بیش  ارتفاع  به  جدانشدنی  دیواره های  با  روباز 

60cm
004.651.2007.354.184100100

اسید  کمي  مقدار  داراي  کانوال  یا  کلزا  دانه های 
 Rape or Repesseed or Colza Low اروسیک: 

)ErucicAsidConola
0011.333.6445.560.706100100

28-27-18.018.4704.344.48713.066.1003.110.299سولفات آمونیوم
109.7852.251.818121.7012.397.941116.5ا جزاء و قطعات تلمبه های مایعات

شیرخشک اطفال دربسته بندی های تحت خال و یک 
کیلوگرم و کمتر با میزان موادچرب از 1/5 درصد 

بیشتر باشد
101.754954.129290.1602.277.974185139

اقالم عمده واردات استان در سه ماهه سال 1395 و 1396
در جدول ذیل اقالم عمده وارداتی استان در سه ماهه 96 در مقایسه با مدت مشابه سال 95 اعالم می گردد.

نام
درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95

دالریوزنارزش دالریوزن کیلوگرمارزش دالریوزن کیلوگرم
5.418.66112.775.2085.904.57316.680.185931ترکیه

3269-10.234.8945.963.9306.951.86510.084.136ازبکستان
51-66-51.799.79719.755.59917.850.2909.713.108امارات متحده عربي

5.522.1864.817.53110.024.8799.228.8878292پاکستان
14.89955.2694.792.4707.432.4633206613348فدراسیون روسیه

3.700.5201.267.46316.891.3946.465.565356410قزاقستان
4327-718.0124.573.571412.7775.825.723چین

واردات به تفکیک کشورهاي طرف معامله
طبق جدول ذیل در سه ماهه 96، کاالهای وارداتی استان از کشورهای ذیل وارد کشور گردیده است.
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درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95عملکرد
وزنیوزن )تن(وزن )تن(نام گمرک
2-232.633227.693سرخس
6.47613.520109دوغارون
26.27332.48524لطف آباد
7613679باجگیران
265,458273,8343جمع کل

ترانزیت خارجی مبدا به تفکیک گمرکات

درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95عملکرد
وزنیوزن )تن(وزن )تن(نام گمرک
16-147.996124.104سرخس
165.774250.70251دوغارون
2-88.92787.337لطف آباد
93-1.16279باجگیران
403,859462,22214جمع کل

ترانزیت خارجی مقصد به تفکیک گمرکات

درصد تغییراتسه ماهه 96سه ماهه 95عملکرد
272.184319.62917مسافر ورودي
268.850318.25218مسافر خروجي

541,034637,88118جمع کل

مسافری
در سه ماهه 96 -637.881  نفر از طریق گمرکات مرزي استان و همچنین فرودگاه مشهد تردد داشته اند.

از این تعداد 319.629 نفر وارد کشور و 318.252 نفر خارج گردیده اند.

بقیه از صفحه 87

 دور جدید اتاق مشهد پس از انقالب اسالمی

در س��ال 1358 پ��س از فرم��ان ام��ام خمین��ی )ره( در رابطه ب��ا تعیین 
هیئت رئیس��ه موقت ات��اق ایران، آقایان عل��ی امیر پور، علی باق��رزاده، جواد 
وجدانی نیز از طرف اس��تاندار وقت به عنوان هیئت رئیس��ه موقت اتاق مشهد 
به صورت انتصابی مسئول اداره اتاق مش��هد گردید، سپس به صورت انتخابی 
از طرف صاحبان کارت هیئت رئیس��ه انتخاب و آقای جواد ضیائی به س��مت 

رئیس اتاق تعیین گردیدند،
پس از چهار ماه در همین سال آقای حسین ساختیان چی بعد از استعفای 
آقای ضیائی به س��مت رئیس اتاق انتخاب گردیدند، س��ه ماه پس از انتخاب 
ایش��ان، با توجه به مصوبه ش��ورای عالی انقالب که هیئ��ت نمایندگی اتاق ها 
ترکیب��ی از انتصابی و انتخابی ب��ود )7 نفر انتصابی و 8 نف��ر انتخابی از طرف 
اعضا اتاق( آقای محسن محسنیان به سمت رئیس اتاق انتخاب گردید، مدت 
ریاس��ت نامبرده تا اوایل 1363 ادامه یافت. از 1363 تا به امروز هر چهار سال 
یک بار انتخاب هیئت نمایندگان انجام می ش��ود که در سال 1363 شادروان 
علی امیر پور به سمت ریاست اتاق برگزیده شد که تا پانزدهم آذر 83، ریاست 
اتاق را عهده داربود. مرحوم امیرپور در دوره بیست س��اله ریاست خود بر اتاق 
مش��هد یکی از طوالنی ترین دوره های رؤس��ای گذش��ته را با انتخاب فعاالن 

اقتصادی پشت سر گذاشته و منشاء خدمات فراوان و ارزشمندی بوده است.
ساخت ساختمان جدید اتاق مشهد در این دوره که با معماری منحصربه فرد 
ایرانی- اسالمی و امکانات به روزی برای فعاالن اقتصادی تدارک دیده شده بود 

و همچنین نقش اخالقی آن مرحوم ازجمله موارد قابل تأمل در این دوره است.
 از دی ماه همان س��ال تا پایان دوره آقای غالمحسین شافعی )نائب رئیس 
وقت( به سمت ریاس��ت اتاق منصوب گردید. در س��ه دوره بعدی با انتخابات 
هیئت نمایندگان آقای غالمحس��ین ش��افعی به سمت ریاس��ت اتاق مشهد 
انتخاب گردید. نامبرده پس از دو دوره نایب رئیس��ی اتاق ایران، در ادامه دوره 
هفتم نیز به ریاس��ت اتاق ایران برگزیده ش��د. مهندس غالمحس��ین شافعی 
در حال حاضر عالوه بر ریاس��ت اتاق بازرگانی خراس��ان رضوی، ریاست اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را نیز عهده دار است.



رشد سریع و پرشتاب تجارت بین المللی در آغاز 
قرن 21 و پیچیده شدن محیط کسب و کار و تاثیر 
که  است  گردیده  موجب  جهانی  اقتصاد  بر  آن 
ساماندهی شبکه تجارت بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد. در دنیای نوین، مرکز تجارت کشورهای 
مختلف به قلب تپنده اقتصاد بدل شده است. در 
تمامی  کردن  تبدیل  پی  در  گمرک  راستا  همین 
که  هدفی  برآمد.  الکترونیک  حالت  به  فرآیندها 
منجر به این شد که 34 عملیات گمرکی از اظهار 
تا خروج کاال با 9 قابلیت ویژه بدون نیاز به مراجعه 
صرفه  به  توجه  با  که  اتفاقی  شود.  انجام  حضور 
تجارت  در  تومانی  میلیارد  هزار  ده  چند  جویی 
خارجی. تأثیری شگرف بر تسهیل فضای کسب و 

کار و هزینه تمام شده کاال خواهد گذاشت.

سامانه جامع گمرکی
با 9 قابلیت ویژه
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نمایشگاه های بازرگانی
Creativ Salzburg

توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی لوازم خانگی، طراحی و سبک زندگی
تاریخ برگزاری: 2 تا 4 سپتامبر 2017

محل برگزاری: اتریش، سالزبورگ
اطالعات تماس: تلفن: 2207- 4477 662 43+ و نمابر: 2287- 4477 662 43+

creativ@reedexpo.at :پست الکترونیک
http://www.creativsalzburg.at :وب سایت

Interiorlifestyle China
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی لوازم و  محصوالت خانگی

تاریخ برگزاری: 14 تا 16 سپتامبر 2016
محل برگزاری: چین، شانگهای

اطالعات تماس: تلفن: 7728 2802 852+ و نمابر: 8771 2598 852+
info@hongkong.messefrankfurt.com :پست الکترونیک

http://interior-lifestyle-china.hk.messefrankfurt.com/shanghai/zh-cn/ :وب سایت
visitors/welcome.html

Gifts and Premium
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی هدایای شرکتی، غنائم و مدال ها، کوراسیون 

جشن ها و صنایع دستی
تاریخ برگزاری: 17 تا 19 سپتامبر 2017

محل برگزاری: امارات متحده ی عربی، ُدبی
اطالعات تماس: تلفن: 2551 407 4 )0( 971+

alexander.edwards@informa.com :پست الکترونیک
http://www.giftsandpremium-dubai.com :وب سایت

Trends of Beauty
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی لوازم آرایشی

تاریخ برگزاری: 23 تا 24 سپتامبر 2017
محل برگزاری: اتریش، وین

اطالعات تماس: تلفن: 0- 8088 316 43+ و نمابر: 250- 8088 316 43+
office@mcg.at :پست الکترونیک

http://www.mcg.at/messegraz.at/de/index.php :وب سایت
Beauty World

توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی لوازم آرایشی و بهداشتی، تناسب اندام، ُمد 
و جواهرات

تاریخ برگزاری: 13 تا 15 اکتبر 2017
محل برگزاری: استونی، تالین

اطالعات تماس: تلفن: 7337 613 372+
fair@fair.ee :پست الکترونیک
http://www.fair.ee :وب سایت

نمایشگاه های حمل ونقل
Transtec

توضیحات: نمایشگاه بین المللی حمل ونقل روسیه
تاریخ برگزاری: 19 تا 22 سپتامبر 2017

محل برگزاری: روسیه، پترزبورگ
اطالعات تماس: تلفن: 76- 26- 321 )812(

ttn@peterlink.ru :پست الکترونیک
http://www.transtec-neva.ru :وب سایت

CeMAT Russia
توضیحات: نمایشگاه بین المللی واردات و صادرات

تاریخ برگزاری: 19 تا 21 سپتامبر 2017
محل برگزاری: روسیه، مسکو

اطالعات تماس: تلفن: 0- 89 511 49+ و نمابر: 32626- 89 511 49+
carsten.fricke@messe.de :پست الکترونیک

http://www.cemat-russia.ru/ru-RU :وب سایت
easyFairs Transport & Logistics

توضیحات: نمایشگاه بین المللی ذخیره سازی، کنترل و واردات و صادرات
تاریخ برگزاری: 20 تا 21 سپتامبر 2017

محل برگزاری: پرتغال، پورتو
اطالعات تماس: تلفن: 00 53 280 3 )0( 32+ و نمابر: 53 53 280 3 )0( 32+

antwerp@easyfairs.com :پست الکترونیک
http://www.easyfairs.com/visit-the-future :وب سایت

LogisWare
توضیحات: نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و انبارداری مالزی

تاریخ برگزاری: 28 تا 30 سپتامبر 2017
محل برگزاری: مالزی، شاه اَلَم

اطالعات تماس: تلفن: 7488 8943- 603+ و نمابر: 7599 8943- 603+
info@oneinternational.com.my :پست الکترونیک

http://oneinternational.com.my/1build/index.asp?subid=20 :وب سایت
Translogistica

توضیحات: نمایشگاه بین المللی حمل ونقل و واردات و صادرات
تاریخ برگزاری: 3 تا 5 اکتبر 2017

محل برگزاری: قزاقستان، آستانه
اطالعات تماس: تلفن: 11 09 275 )727( 7+ و نمابر: 38 08 275 )727( 7+

manager1@atakentexpo.kz :پست الکترونیک
https://www.transitkazakhstan.kz/en :وب سایت

نمایشگاه های
بازرگانی، صنعت، معدن، گردشگری، حمل ونقل و کشاورزی

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

Heat Treatment
توضیحات: نمایشگاه بین المللی تخصصی گرمایش

تاریخ برگزاری: 18 تا 20 سپتامبر 2017
محل برگزاری: روسیه، مسکو

اطالعات تماس: تلفن: 20 16 988 495 7+
info@mirexpo.ru :پست الکترونیک

http://www.mirexpo.ru :وب سایت
SPE Offshore Europe

توضیحات: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنایع نفت و گاز اروپا
تاریخ برگزاری: 5 تا 8 سپتامبر 2017

محل برگزاری: انگلستان، آبردین
اطالعات تماس: تلفن: 7179 8910 20 )0( 44+

jack.rogers@reedexpo.co.uk :پست الکترونیک
http://www.offshore-europe.co.uk :وب سایت

Metaltech Central Asia
توضیحات: نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت جوشکاری

تاریخ برگزاری: 20 تا 22 سپتامبر 2017
محل برگزاری: قزاقستان، آلماتی

اطالعات تماس: تلفن: 34 34 258 727 7+ و نمابر: 44 34 258 727 7+
julia.palagutina@iteca.kz :پست الکترونیک

http://www.metaltech.kz/en :وب سایت

Shanghai Int’l Springs Industry Exhibition
توضیحات: نمایشگاه بین المللی فناوری فنر
تاریخ برگزاری: 21 تا 23 سپتامبر 2017

محل برگزاری: چین، شانگهای
اطالعات تماس: تلفن: 38620792 20 0086 و نمابر: 38620781 20 0086

julang@julang.com.cn :پست الکترونیک
http://www.julang.com.cn/english/sh-tanhuang :وب سایت

Industrial Show
توضیحات: نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ساختمانی

تاریخ برگزاری: 27 تا 29 سپتامبر 2017
محل برگزاری: روسیه، سامارا

اطالعات تماس: تلفن: 24 11 207 )846( 8
promsalon@expo-volga.ru :پست الکترونیک

http://www.promsalon.ru :وب سایت
UzStroyExp

توضیحات: نمایشگاه بین المللی مهندسی صنایع و گرمایش
تاریخ برگزاری: 27 تا 29 سپتامبر 2017

محل برگزاری: ازبکستان، تاشکنت
اطالعات تماس: تلفن: 82 57 238 )71- 998+(

info@ieguzexpo.com :پست الکترونیک
http://www.ieg.uz :وب سایت

نمایشگاه های صنعت

شماره 39 / مرداد و شهریور 1396 92



نمایشگاه های معدن
Interge

توضیحات: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی علوم زمین
تاریخ برگزاری: 26 تا 28 سپتامبر 2017

محل برگزاری: آلمان، برلین
اطالعات تماس: تلفن: 160 93133 721 49+ و نمابر: 111 93133 721 49+

chinte@hinte-messe.de :پست الکترونیک
http://www.intergeo.de :وب سایت

KIOGE
توضیحات: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز

تاریخ برگزاری: 4 تا 6 اکتبر 2017
محل برگزاری: قزاقستان، آلماتی

اطالعات تماس: تلفن: 34 34 258 727 7+
oil-gas@iteca.kz :پست الکترونیک

https://kioge.kz/en :وب سایت
Xplor

توضیحات: نمایشگاه بین المللی استخراج معدن
تاریخ برگزاری: 25 تا 26 اکتبر 2017

محل برگزاری: کانادا، مونتریال
اطالعات تماس: تلفن: 1599 762 819 و نمابر: 1522 762 819

info@aemq.org :پست الکترونیک
http://www.aemq.org/EN/XPLOR :وب سایت

IME
توضیحات: نمایشگاه بین المللی استخراج، فناوری پردازش معادن، فلزات و 

ماشین آالت
تاریخ برگزاری: هند، کلکته

محل برگزاری: 8 تا 11 نوامبر 2017
اطالعات تماس: تلفن: 49857777 11 91+ و نمابر: 49857778 11 91+

miningexpo@tafcon.com :پست الکترونیک
http://www.internationalminingexhibition.com :وب سایت

MiningWorld Uzbekistan
توضیحات: نمایشگاه بین المللی پردازش فلزات و مواد معدنی

تاریخ برگزاری: 15 تا 17 نوامبر 2017
محل برگزاری: ازبکستان، تاشکند

اطالعات تماس: تلفن: 18 18 205 )71 998(+
aleksey@ite-uzbekistan.uz :پست الکترونیک

http://www.mining.uz :وب سایت

نمایشگاه های گردشگری
TTW Romandie

توضیحات: نمایشگاه و کارگاه بین المللی بازرگانی گردشگری
تاریخ برگزاری: 20 تا 21 سپتامبر 2017

محل برگزاری: سوئیس، لوزان
اطالعات تماس: تلفن: 57 57 387 44 )0( 41+ و نمابر: 07 57 387 44 )0( 41+

info@primuspublishing.ch :پست الکترونیک
http://abouttravel.ch/eventartikel/ttw-zurich :وب سایت

IFTM
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازار گردشگری فرانسه

تاریخ برگزاری: 26 تا 29 سپتامبر 2017
محل برگزاری: فرانسه، پاریس

اطالعات تماس: تلفن: 79 67 56 47 1 )0( 33+
antoine.courvoisier@reedexpo.fr :پست الکترونیک

http://www.iftm-map.com :وب سایت
Outdooractive Conference

توضیحات: نمایشگاه بین المللی تغییرات گردشگری
تاریخ برگزاری: 26 تا 28 سپتامبر 2017

محل برگزاری: آلمان، ایمن اشتات
اطالعات تماس: تلفن: 301 8006 8323 49+

eliana.gramer@outdooractive.com :پست الکترونیک
https://conference.outdooractive.com/en :وب سایت

Astana Leisure
توضیحات: نمایشگاه بین المللی گردشگری
تاریخ برگزاری: 27 تا 29 سپتامبر 2017

محل برگزاری: قزاقستان، آستانه
اطالعات تماس: تلفن: 32 / 34 34 258 727 7+ و نمابر: 44 34 258 727 7+

victoria.p@iteca.kz :پست الکترونیک
https://www.leisure.kz/en :وب سایت

Inwetex-CIS Travel Market
توضیحات: نمایشگاه بین المللی گردشگری

تاریخ برگزاری: 12 تا 14 اکتبر 2017
محل برگزاری: روسیه، پترزبورگ

اطالعات تماس: تلفن: 63 63 320 )812( 7+
moffice@restec.ru :پست الکترونیک

http://restec.ru :وب سایت

نمایشگاه های پزشکی
50 Plus Expo

توضیحات: نمایشگاه بهداشت و سالمت سالمندان
تاریخ برگزاری: 5 تا 6 سپتامبر 2017

محل برگزاری: ایرلند، گالوی
اطالعات تماس: تلفن: 9028 496 1 )0( 353+ و نمابر: 9028 496 1 )0( 353+

info@slp.ie :پست الکترونیک
http://seniortimes.ie :وب سایت

Vitafoods Asia
توضیحات: نمایشگاه بین المللی صنایع دارویی، آرایشی و تغذیه

تاریخ برگزاری: 5 تا 6 سپتامبر 2017
محل برگزاری: سنگاپور، سنگاپور

اطالعات تماس: تلفن: 3122 3377 20 )0( 44+
piotr.wojcik@informa.com :پست الکترونیک

https://www.vitafoodsasia.com/en/welcome.html :وب سایت
Medicine and Cosmetology

توضیحات: نمایشگاه بین المللی تجهیزات دارویی و پزشکی
تاریخ برگزاری: 7 تا 9 سپتامبر 2017

محل برگزاری: روسیه، کالینینگراد
اطالعات تماس: تلفن: 095 341 )4012( 8

secretar@balticfair.com :پست الکترونیک
http://www.balticfair.com :وب سایت

Expopharm
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی داروسازی

تاریخ برگزاری: 13 تا 16 سپتامبر 2017
محل برگزاری: آلمان، دوسلدورف

اطالعات تماس: تلفن: 410 928 6196 49+ و نمابر: 404 928 6196 49+
exhibitor@expopharm.de :پست الکترونیک

http://expopharm.de :وب سایت
Swiss Medtech Expo

توضیحات: نمایشگاه بین المللی فناوری محصوالت پزشکی
تاریخ برگزاری: 19 تا 20 سپتامبر 2017

محل برگزاری: سوئیس، لوسرن
اطالعات تماس: تلفن: 00 37 318 41 41+ و نمابر: 10 37 318 41 41+

daniela.imsand@messeluzern.ch :پست الکترونیک
http://www.medtech-expo.ch :وب سایت

UzMedExpo
توضیحات: نمایشگاه بین المللی تخصصی مراقبت های بهداشتی

تاریخ برگزاری: 20 تا 22 سپتامبر 2017
محل برگزاری: ازبکستان، تاشکند

اطالعات تماس: تلفن: 82 57 238 )71- 998+(
info@ieguzexpo.com :پست الکترونیک

http://www.ieg.uz :وب سایت

نمایشگاه های کشاورزی
Agri Asia

توضیحات: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی فناوری زراعت
تاریخ برگزاری: 1 تا 3 سپتامبر 2017

محل برگزاری: هند، گاندی نگر
اطالعات تماس: تلفن: 3 02 26401101 079

agriasia@agriasia.in :پست الکترونیک
http://www.agriasia.in :وب سایت

Expodrev
توضیحات: نمایشگاه بین المللی فناوری ها، تجهیزات و ماشین آالت صنعت چوب و 

مبلمان
تاریخ برگزاری: 5 تا 7 سپتامبر 2017
محل برگزاری: روسیه، کراسنویارسک

اطالعات تماس: تلفن: 602 88 22 )391( 7+
yarvant@krasfair.ru :پست الکترونیک

http://www.krasfair.ru :وب سایت
GWT China

توضیحات: نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بازرگانی چوب چین
تاریخ برگزاری: 6 تا 7 سپتامبر 2017

محل برگزاری: چین، چنگدو
اطالعات تماس: تلفن: 2605 6839 10 )0( 86+ و نمابر: 2652 6839 10 )0( 

+86
int@cnwood.org :پست الکترونیک

http://www.gwtchina.org :وب سایت
AgriTek Uzbekistan

توضیحات: نمایشگاه بین المللی زراعت، باغبانی و دامپروری
تاریخ برگزاری: 6 تا 8 سپتامبر 2017

محل برگزاری: ازبکستان، تاشکنت
اطالعات تماس: تلفن: 2344672 99871+ و نمابر: 1204337 99871+

uzbekistan@tntexpo.com :پست الکترونیک
http://www.expoposition.com :وب سایت

Agritex India
توضیحات: نمایشگاه بین المللی بازرگانی زراعت

تاریخ برگزاری: 7 تا 9 سپتامبر 2017
محل برگزاری: هند، حیدرآباد

اطالعات تماس: تلفن: 65221818 40 91+ و همراه: 85651219 98 91+
moc.snoitibihxe-senek@oars :پست الکترونیک

http://agritex.co.in :وب سایت
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ماده 1( در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف - قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390

ب - نمایندگی: س��فارتخانه ها و سرکنس��ولگری های جمهوری اس��المی 
ایران در خارج از کشور

ج - مأموران اعزامی: مس��تخدمین رس��می دولت که با رعای��ت قوانین و 
مقررات مربوط به وزارت امور خارجه معرفی و به خارج اعزام می شوند

د - اتاق ها: اتاق های مصرح در بند )الف( ماده )1( قانون
ه - دس��تگاه های اجرایی: دس��تگاه های اجرایی موضوع بند )ح( ماده )1( 

قانون
و - کارگروه: کارگروه موضوع ماده )11( این آیین نامه

ز - دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه.
م�اده 2( وزارت ام��ور خارجه در راس��تای سیاس��ت های توس��عه روابط 
اقتصادی، ظرفیت های روابط خارجی و توانمندی های سیاسی و کارشناسی، 
نمایندگی ها را به گونه ای مدیریت و هدایت نماید تا حوزه های اولویت دار ذیل 

به صورت عملیاتی موردحمایت و پشتیبانی قرار گیرند:
الف -تس��هیل برگزاری همایش های داخلی و خارجی، معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف موضوع تبصره )1( ماده )3( 
این آیین نامه و اطالع رس��انی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم 

در این کشورها
ب- تسهیل و زمینه س��ازی برای اعزام هیئت های س��رمایه گذاری و تجار 
خارجی به کش��ور و پذیرش هیئت های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای 

هدف
پ- اطالع رس��انی و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری و تجاری ایران در 
کشورهای هدف از طریق شناس��ایی و برقراری ارتباط با شرکت های سرمایه 

فرست، بازرگانان و شرکت های تجاری در این کشورها
ت- تسهیل صدور خدمات فنی و مهندس��ی شرکت های سرمایه گذاری و 
تجاری ایران درکشورهای هدف از طرق مختلف ازجمله شناسایی و برقراری 
ارتباط با شرکت های سرمایه فرس��ت، بازرگانان و شرکت های تجاری در این 

کشورها
ث- تسهیل صدور کاال و محصوالت تولیدکنندگان داخلی از طرق مختلف 
ازجمله شناسایی و معرفی نیازها و اولویت های وارداتی بازار کشورهای هدف، 
نحوه ورود در این بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران و دیگر صادرکنندگان 

به دستگاه های اجرایی و اتاق ها
ج- بهره گیری از ظرفیت های فنی، مالی و تخصصی ایرانیان مقیم خارج از 

کشور و شرکای خارجی آن ها در فعالیت های اقتصادی داخل کشور از طریق 
شناس��ایی ایرانیان مقیم در کش��ورهای محل اقامت و تس��هیل و هماهنگی 

برقراری ارتباط آن ها با دستگاه های اجرایی و اتاق ها
چ- تس��هیل در فرآیند تأمین و تجهیز منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی 
از طرق مختل��ف ازجمله شناس��ایی و معرفی بخش ها و حوزه های س��رمایه 
فرستی، شرکت های سرمایه فرس��ت و بانک ها و مؤسسات مالی اعتباردهنده 

در کشورهای هدف به دستگاه های اجرایی و اتاق ها
ح- حمای��ت کنس��ولی از فع��االن اقتصادی و نی��روی کار ایران��ی و دفاتر 
بازرگانی، بازاریابی و سرمایه گذاری اتاق ها در خارج از کشور و در صورت لزوم 

انجام پیگیری های مقتضی تا حصول نتیجه؛
خ- تس��هیل س��اماندهی اعزام نیروی کار به خارج از کش��ور با هماهنگی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ماده 3( در راس��تای تحقق اهداف قانون، وزارت ام��ور خارجه مأمورانی با 
تخصص ها و صالحیت های مرتبط که از دستگاه های اجرایی ذی ربط معرفی 
می گردند به کش��ورهای هدف اع��زام می نماید. اولویت بندی دس��تگاه های 
اجرایی جهت اعزام نماینده و دس��تورالعمل ش��رایط احراز صالحیت، ش��رح 
وظای��ف، نح��وه گزارش دهی، س��ازوکار ارزیاب��ی عملکرد ح��وزه اختیارات 
مأمورین اعزامی و فهرس��ت کش��ورهای هدف مطابق با قانون وظایف وزارت 

امور خارجه مصوب 1364 در کارگروه تعیین خواهد شد.
تبصره س��ازوکارهای اجرای این ماده ازجمل��ه تفاهم نامه های موردنیاز و 
یا اصالح تفاهم نامه های قبلی ظرف ش��ش ماه از ابالغ این آیین نامه، توس��ط 
وزارت امور خارجه و حس��ب مورد دس��تگاه های ذی رب��ط پیش بینی و اجرا 

خواهد شد.
ماده 4( دس��تگاه های اجرایی و اتاق ها موظفند هرساله اولویت های خود 
در حوزه های تولیدات مشارکتی، جذب سرمایه، جذب گردشگر، صدور کاال و 
خدمات فنی و مهندس��ی و همچنین بازار کار را به منظور هماهنگی مستمر و 
در جهت استفاده از ظرفیت های روابط خارجی در کشورهای هدف در اختیار 
وزارت امور خارجه قرار دهند. در س��ال اول، موعد مق��رر برای ارائه اولویت ها 

یک ماه پس از ابالغ این آیین نامه خواهد بود.
ماده 5( به منظور تمرک��ز اطالعات قوانین و مق��ررات اقتصادی، تجاری، 
خدم��ات فنی و مهندس��ی و گردش��گری در ارتباط با کش��ورهای مختلف و 
همچنین تجار، س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و ایرانیان 
مقیم خارج از کش��ور، بان��ک اطالعات اقتص��ادی در وزارت ام��ور خارجه با 
همکاری نمایندگی ها، دس��تگاه های اجرایی و اتاق ها ایجاد خواهد شد. طرح 

آیین نامه اجرایی ماده )9( قانون

بهبود مستمر محیط کسب وکار
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ایجاد بانک اطالعاتی ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه، توسط دبیرخانه 
تهیه و جهت تصویب به کارگروه ارائه می گردد.

م�اده 6( وزارت ام��ور خارج��ه با همکاری دس��تگاه های ذی ربط به منظور 
تس��ریع و تس��هیل در امور کنسولی سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادی و تجاری، 
گردشگران، ایرانیان مقیم خارج از کشور و اتباع خارجی به ویژه در امور مربوط به 
روادید، با اخذ فهرست به روز خارجیان ممنوع الورود پایگاه اطالعاتی ایجاد کند.

م�اده 7( وزارت امور خارج��ه و اتاق ها به منظور برق��راری ارتباط و تعامل 
مؤثر اقدام به برگزاری جلسات مشترک ادواری می نمایند.

م�اده 8( وزارت امور خارجه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت های 
اقتصادی س��ازمان های منطقه ای، فرامنطقه ای و مؤسسات وابسته، به منظور 
تحقق درخواس��ت های اعالم شده از سوی دس��تگاه های اجرایی و اتاق ها در 

حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود اقدام نماید.
ماده 9( وزارت امور خارجه موظف اس��ت ش��اخص های اختصاصی برای 
ارزیابی عملکرد نمایندگی ها متناس��ب با وظایف و مأموریت های تعیین شده 
در این آیین نام��ه را به گونه ای تدوین نماید که ش��اخص های فوق در فرآیند 

ارزیابی نمایندگی ها لحاظ گردد.
تبصره شاخص های اختصاصی مزبور با پیشنهاد وزارت امور خارجه و پس 
از تصویب در کارگروه با تأیید وزیر امور خارجه به بخش مربوط در وزارت امور 

خارجه ابالغ می گردد.
ماده 10( در راس��تای هماهنگ��ی و اجرای م��واد )3(، )4(، )5(، )8( و )9( 
این آیین نامه کارگروهی در وزارت امور خارجه به ریاس��ت قائم مقام وزیر امور 
خارجه و با حضور معاون��ان وزارتخانه های امور اقتص��ادی و دارایی، صنعت، 
معدن و تجارت و نمایندگان تام االختیار اتاق ها در سطح رئیس یا یکی از نواب 
به عنوان اعضای ثابت و حس��ب مورد نمایندگان سایر دس��تگاه های اجرایی 

ذی ربط در سطح معاونان وزارتخانه تشکیل می شود.
تبصره 1 - دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور خارجه مستقر می گردد.

تبصره 2 - دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و رویه های اجرایی کارگروه 
توسط دبیرخانه تنظیم و در اولین جلسه کارگروه مذکور به تصویب می رسد.

تبص��ره 3 - هر موض��وع باید قب��ل از ط��رح در کارگروه در اختی��ار کلیه 
وزارتخانه ها قرار داده ش��ود تا در صورت لزوم وزارتخانه مزبور در سطح معاون 

وزارتخانه به عنوان عضو با حق رأی شرکت نماید.
ماده 11( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است 
در لوایح بودجه سنواتی اعتبار موردنیاز برای اجرای این آیین نامه را در بودجه 
وزارت امور خارجه و حسب مورد سایر دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی 

نماید.
این آیین نامه در تاریخ 93/6/4 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده 

است.

س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی باهدف تسریع و 
تسهیل تجارت در تش��ریفات گمرکی راه اندازی شده و با تکمیل و افزوده 
ش��دن فرآیندهای جدید زمینه برای تس��هیل کلیه ام��ور تجاری ایجاد 
می ش��ود. به همین منظور برای بهبود فرایند گمرک��ی و تجاری ، فرآیند 
ترانشیپ به سامانه جامع افزوده ش��د تا ازاین پس، امکان استفاده از رویه 

ترانشیپ در پنجره واحد تجارت فرامرزی مهیا شود.
بدین منظور امکان انجام عملیات ترانشیپ در گام اول در رویه ترانزیت 
به گونه ای ک��ه گمرک مش��هد به عنوان گم��رک میانی انتخاب ش��ود از 
هم اکن��ون وجود دارد و س��ایر رویه ها و گمرکات به زودی ب��ه این فرآیند 

مجهز می شوند.
الزم به ذکر اس��ت که ترانش��یپ یک رویه گمرکی ب��رای انتقال کاالها 
تح��ت نظارت گم��رک از یک وس��یلۀ حمل ونقل ورودی به   یک وس��یلۀ 
حمل ونق��ل خروج��ی در حوزه یک دفتر گمرکی اس��ت به ای��ن معنا که 
به موجب این روش گمرکی کاال تحت نظارت گمرک از یک وسیله ورودی 
به یک وس��یله حمل ونقل خروجی انتقال داده می ش��ود. با افزوده ش��دن 
این فرایند در پنجره واحد تجارت فرامرزی ، ازاین پس در گمرک مش��هد 
عملیات ترانش��یپ در سیس��تم جامع گمرکی انجام می شود که به زودی 

گمرکات دیگر به این فرایند مجهز می شوند.  
بنابراین ترانشیپمنت ها به مانند دیگر رویه ها در سیستم جامع گمرکی 
ثب��ت می ش��ود  و اصالت و ماهی��ت کاالها در هن��گام انتقال در س��امانه 

ثبت شده و فرایند انتقال با سرعت عمل بیشتری انجام خواهد شد.
این اقدام جدید گمرک به مانند اقدامات پیشین که در راستای تسهیل 
و تسریع تجارت انجام شد ، زمینه ساز بهبود فرایند تجاری در امر واردات و 

صادرات خواهد بود و گام مهمی در مدیریت ترانشیپ محسوب می شود.

اضافه شدن فرآیند ترانشیپ به سامانه جامع گمرکی

تعداد پرونده های ماه
بررسی شده

نتایج آراء

بررسی مجدداصالح و تاییدتایید آراء فسخ شدهتعداد آراء تایید شده
1754982422فروردین

4629921411336اردیبهشت
3999112214046خرداد

103623941829584جمع کل تاکنون
8/1 درصد28/5 درصد40/4 درصد23 درصددرصد از کل

تعداد پرونده های مطرح شده در حضور نمایندگان اتاق مشهد در هیات تامین اجتماعی و نتایج آراء - 1396
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وزیر صنعت در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی، از الزامی شدن استفاده از 
شناسه کاال برای واردکنندگان 10 گروه کاالیی از ابتدای تابستان خبر داد.

به گ��زارش خبرن��گار اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران پویا؛ بر اس��اس 
دس��تورالعمل وزارت صنعت؛ استفاده از شناس��ه کاال برای واردکنندگان 

10 گروه کاالیی از ابتدای تابستان امسال الزامی شد.
اوایل خردادم��اه، صادقی معاون وزی��ر صنعت در مراس��م رونمایی از 
س��امانه شناس��ه کاال گفته بود: این سامانه در راس��تای آیین نامه اجرایی 
م��اده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��ت که بر ایجاد شناس��نامه، 
شناسه و کد رهگیری برای کاالهای گروه هدف تأکید دارد. سامانه مذکور 
به شفاف سازی اس��ناد تجاری و کنترل قاچاق کاال کمک خواهد کرد. در 
این ش��یوه، واردکنندگان یا تولیدکنندگان با مراجعه به سامانه به آدرس 
ntsw.ir و ثبت نام، نس��بت به تولید شناسه کاال اقدام می کنند و پس ازآن 
برای ایجاد تمایز بین اقالم مختلف یک کاال در س��طح عرضه، نس��بت به 

ایجاد شناسه رهگیری اقدام می شود.
گروه های کاالیی مشمول این رویه عبارتند از:

1- داروی انس��انی، مواد مخدر و مواد تحت کنترل، مکمل های دارویی و 
غذایی، ملزومات و تجهیزات پزش��کی، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، 
مواد خوراکی و آش��امیدنی فراوری ش��ده، فرآورده های زیس��تی انسانی 
)بیولوژیک( و فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهی برای مصارف انسانی. 
دارو، افزودنی ه��ا و مکمل ها، م��واد اولیه و جانبی، ملزوم��ات و تجهیزات 
دامپزش��کی، فرآورده های بهداش��تی، فرآورده های زیستی )بیولوژیک(، 

سموم دامپزشکی و داروهای گیاهی و طبیعی، برای مصارف حیوانی
2- تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی باقابلیت نصب سیم کارت

3- دخانیات
4- لوازم خانگی

5- قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه
6- فرآورده ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمی

7- طال اعم از شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی
8- منسوجات و پوشاک

9- اسباب بازی
10- کاالهای کشاورزی

 ایرنا- ظرفیت تولید س��یمان کشور در سال گذشته 83.5 میلیون تن بوده 
اس��ت از این میزان فقط 69.3 درصد تولید به ثبت رسیده است. رکود مسکن 
و کاهش تقاضای صادراتی کش��ورهای همسایه علت اصلی رکود بازار سیمان 

بوده است.

گمرک ایران از الزامی شدن ثبت منشاء ارز برای صاحبان کاال از 24 خرداد 
خبر داد.

گمرک ایران اعالم کرد: از روز چهارش��نبه مورخ 24 خرداد 96، ثبت منشأ 
ارز الزامی اس��ت. گمرک جمهوری اسالمی ایران با مش��ارکت بانک مرکزی 
نس��بت به راه اندازی صفحه منشأ ارز اقدام نموده و لذا همه صاحبان کاال ملزم 

به ثبت اطالعات منشأ ارز هستند.
بر اس��اس اعالم گمرک ایران، از روز 24 خردادماه ثبت منشأ ارز برای کلیه 

صاحبان کاال الزامی می شود.
ب��ه گزارش تس��نیم، بر این اس��اس هم��ه واردکنندگان در هن��گام انجام 
تش��ریفات کاال، نس��بت به اعالم محل ارز تأمین ش��ده ب��رای ورود کاال اقدام 
خواهن��د نمود. این امر در راس��تای ایجاد امکان نظارت ب��ر ورود و خروج ارز 
توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت گرفته است که تا قبل از 
اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است.

بر مبن��ای اعالم گمرک، صاحب��ان کاال برای انجام این فرآیند بایس��تی از 
طریق قس��مت اظهارهای قبلی واردات ب��ر روی اظهارنامه خود کلیک کنید 
و گزینه تعیین منش��أ ارز را انتخاب کنید. بدیهی اس��ت فقط بعد از انجام این 

فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.

الزامی شدن استفاده از شناسه کاال
برای واردکنندگان 10 گروه

الزام ثبت منشاء ارز واردکنندگان

70 درصد ظرفیت تولید سیمان راکد است






