
13
89

ن 
ستا

 تاب
م -

دو
ره 

شما
 - 

ول
ل ا

سا
 

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

سخن آغازین
رهنمود

اخبار

تاریخچه

مناسبت

مقاله

گزارش

معرفی

استان در یک نگاه

اقتصاد اسالمی

اصطالحات تخصصی

حکایتهای آموزنده

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
سال اول، شماره دوم، تابستان 89

صاحب امتیاز:

سازمان امور اقتصاد و دارایی استان خراسان جنوبی

مدیر مسؤول: سید مهدی رمضانی

rsayedmehdi@gmail.com

سردبیر: مریم مختاری مسینایی

مدیر اجرایی: محمد آریابد

ناشر: گروه اقتصادی

گروه کارشناسان: محسن مودی، مجتبی رسولی، 

محمدرسول خسروی، حسین شرفی، فاطمه عربی

تحریریه: آزاده رضایی

طراح و گرافیست: سارا اکبری، عالیه اعتمادیان

پورتال سازمان:

Khorasan-j@mefa.gov.ir

گروه اقتصادی: 

investin.sk@gmail,com

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان:

www.investin-sk.ir

دیدار رییس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری/ 3
هدفمندسازی یارانه ها: فرصتی برای فعال سازی همه ظرفیت های اقتصادی کشور/ 4

هدفمند کردن یارانه ها در شرایط کنونی یک انتخاب نیست بلکه یک اضطرار است / 5
هدف از تعاون دستیابي به زندگي برتر و پیشرفت و توسعه همه جانبه است/ 6 .....................................

رییس جمهور به زودی مبلغ یارانه نقدی را اعالم می کند/ 7
رشد شاخص کل بازار سرمایه در ایران/ 7

اعالم آمادگی هیأت 8 نفره ایرانیان مقیم خارج از کشور.../ 8 و 9 
معاون هزینه و رییس خزانه معین استان منصوب گردید/ 10

پژوهش در خصوص مسائل اقتصادی باید کاربردی و در راستای توسعه اقتصادی.../ 10

سابقه یارانه در جهان/ 11

گفت و گو

مهمترین ثمره تعاونی، اشتغالزایی و عدالت اجتماعی/ 12 و 13.....................................................................

نقش اجداد پیامبر در  مبارزه با جاهلیت اعراب و تالش برای اصالح امور.../ 14
تبذیر واسراف/ 15

سیستم آسیکودا در بیان ساده یعنی سیستم مکانیزه امور گمرکی/ 16
کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان به زودی منتشر می گردد/ 17 .................................................

بررسی عملکرد مقایسه ای بانکهای دولتی خراسان جنوبی در طی سال 1389/ 18 و 19
عملکرد شرکت بیمه )ایران، آسیا، البرز، دانا( در بهار 89/ 20
عملکرد بورس منطقه ای خراسان جنوبی- تابستان 89/ 24

عمده کاالهای وارداتی و صادراتی از گمرکات استان در فصل بهار 89/ 25

بررسی
گامی به سوی ارتقا کیفیت ارزیابی طرح ها و کاهش ریسک بانک ها/ 21 ....................................

بررسی عملکرد جذب اعتبارات استان در سال 88 و میزان وصول درآمدها.../ 22

تروند زعفران/ 23

بررسی اثر صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی ایران/ 26،27، 28 و 29
نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد استان: مزایا و چالش ها/ 30، 31، 32، 33 و 34

سربیشه/ 35، 36 و 37 ......................................................................................................................

اقتصاد کشاورزی
چشم خروس، آنغوزه، زنبق/ 38 ................................................................................................................

انواع سرمایه/ 39

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده تقسیم کرده است/ 40
زندگي/ 40



 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
2سخن آغازین

جلب سرمایه و سرمایه گذاری، راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال  
به ویژه در کشورهای در حال توسعه است و می تواند به عنوان موتور توسعه و رشد اقتصادی 
تلقی شود.سرمایه می تواند از منابع مالی داخلی ) پس انداز داخلی ( و خارجی تأمین شود. منابع 
مالی خارجی نه تنها مکملی برای پس انداز داخلی محسوب می شود بلکه پرکننده شکاف پس 
انداز- سرمایه گذاری  و تأمین کننده کسری  سایر درآمدهای کشور است. همچنین جریان ورود 
سرمایه به داخل کشور می تواند بخشی  ازکسری منابع مالی را جبران و به اصالح نظام مدیریتی، 
بنابراین جهت  نیز منجر می شود.  نوین  اقتصادی و بکارگیری فن آوری های  تبادل تجربیات 
رسیدن به این اهداف و توسعه اقتصادی استان ستادی تحت عنوان ستاد سرمایه گذاری استان 
و مرکز خدمات سرمایه  گذاری با وظایفی از جمله تسهیل شرایط دریافت مجوزها، شفاف سازی 
اعتراضات  و  شکایات  مشکالت،  به  رسیدگی  کار،  و  کسب  فضای  بهبود  اقتصادی،   فعالیتهای 
مراجعه  جهت  مشخص  مکان  تعیین  جمله  از  خدمات  ارایه  جهت  همچنین  و  گذاران   سرمایه 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اطالع رسانی و ارایه مشورتهای الزم به سرمایه گذاران، انجام 
هماهنگی الزم در امور مربوط به اخذ مجوزها )قبل از اخذ مجوز، پس از اخذ مجوز و امور اجرایی 
و محتوایی( و نگاه تخصصی و علمی به موضوع سرمایه گذاری و انجام طرحهای تحقیقاتی در 
این زمینه، مشاوره کارشناسی به دستگاهها، سرمایه گذاران و سرمایه پذیران تشکیل گردیده است.

در این راستا بر آن شدیم در جهت انجام رسالت سازمانی که بر پایه اطالع رسانی در مورد مسائل 
، اصل 44 و  یارانه ها  با محوریت هدفمند کردن  اقتصادی  از جمله طرح تحول  اقتصادی  روز 
خصوصی سازی ، سهام عدالت ، سرمایه گذاری ، اعتبارات استان و .. ( و به چالش کشیدن مسائل 
 و مشکالت پیش روی کشور و استان ، شناخت مزیتها و پتانسیل های استان ، جهت دادن به 
اندیشمندان و اساتید دانشگاه و... جذب  از نظرات و مقاالت  ، بهره مندی   سرمایه های داخلی 

سرمایه های خارجی اقدام به انتشار فصلنامه خبری ، آموزشی و ترویجی نماییم . 
بی شک نگارش موجود خالی از اشکال نخواهد بود . لذا ارسال هر گونه پیشنهاد و انتقاد و یا ارائه 
مقاالت از سوی خوانندگان و محققان و فعاالن حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی 
که ما را در جهت غنا بخشیدن و بهبود نگارش های بعدی یاری نمایند ، موجب امتنان خواهد بود 
و امید است بتوان گامی هر چند کوچک در جهت رسیدن به اهداف واالی اقتصادی و توسعه استان 

خراسان جنوبی  بر داشته شود . 

مدیر مسؤول
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در  اسالمی  انقالب  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
ارائه  با  خبرگان،  مجلس  نمایندگان  و  رئیس  دیدار 
داخلی  و  المللی  بین  از شرایط  دقیقی  و  تحلیل جامع 
روزافزون  قدرت  و  استحکام  اسالمی،  جمهوری  نظام 
و  استیصال  و ضعف،  اسالمی  انقالب  و  اسالم  جبهه 
دستپاچگی بیش از پیش جبهه نظام استکبار را از نکات 
برجسته بعد از گذشت سه دهه پرافتخار از نظام اسالمی 
نخبگان  وظایف  مهمترین  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
حوزوی و دانشگاهی و افراد تأثیرگذار در جامعه، تقویت 
روحیه امید در مردم و پرهیز از دمیدن فضای بدبینی 
به مسئوالن، هوشیاری و غافل نشدن از طراحی های 
دشمن، شناخت صحیح مسائل اصلی و فرعی، نادیده 
نگرفتن روحیه اعتماد به نفس ملی باال و پیشرفتهای 
شگفت آور و فضای کار و تالش کشور، و اقدام عملی و 
غیرشعاری برای ارتقای وحدت ملی و انسجام اسالمی 

است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را با تشریح شرایط 
جبهه  رفتار  تبیین  و  اسالمی  نظام  جبهه  المللی  بین 
استکبار آغاز کردند و افزودند: امروز بارزترین نکته در 
بیش  نام  به  بیماری  وجود  استکبار،  نظام  جبهه  رفتار 
فعالی است که آثار آن تحرک و فعالیت بسیار اما بدون 

تمرکز و هدف است.
و  قطعنامه  ای صدور چندین  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اعمال تحریم، جوسازی و تهمت زنی  بر ضد جمهوری 
اسالمی، تالش برای فعال نگه داشتن معارضان داخلی، 
و استفاده از همه وسایل و امکانات ارتباطی، سیاسی، 
گسترده  تحرک  مصادیق  را  اقتصادی  و  فرهنگی 
جبهه استکبار  بر ضد جبهه نظام اسالمی خواندند و 
خاطرنشان کردند: تمام این تحرکات و فعالیتها که با 
سراسیمگی نیز همراه است، نشان از قدرت، تجربه، و 
آگاهی روزافزون جبهه اسالم بعد از گذشت 30 سال 
دارد زیرا اگر این جبهه، آسیب پذیر و ضعیف بود، نیازی 

به این همه طراحی و برنامه ریزی وجود نداشت.
ایشان جایگاه کنونی دنیای غرب در عرصه بین المللی و 
حتی در کشورهای زیر سلطه خود را،  ضعیف و متزلزل 
نتیجه  روزافزون  ضعف  این  افزودند:  و  کردند  ارزیابی 

دیدار رییس و نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری 

باعث شده، برخی  بیداری اسالمی است که  گسترش 
از  برای رهایی  پیمان غرب در منطقه  کشورهای هم 
فشار موج اسالمی و بن بستی که در آن گرفتار شده اند 
به فکر برخی تجدید نظرها بیفتند که نتیجه هم نداده 
است، بنابراین جبهه استکبار در چنین موقعیت و جایگاه 

متزلزلی قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: صدور قطعنامه 
ضد ایرانی، موضع گیری بر ضد نظام اسالمی، فتنه سال 
88 که دست دشمنان کاماًل در آن آشکار بود، و اهانت 
شرم آور و ننگین به قرآن کریم، اقداماتی است که جبهه 
آنها رفته  از روی ضعف و استیصال به سراغ  استکبار 
است و سردمداران استکبار صراحتاً به قدرت جبهه نظام 

اسالمی اذعان می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگرچه این اقدامات 
موجب استحکام بیشتر جبهه نظام اسالمی می شود اما 

نباید باعث غفلت، غرور و خواب آلودگی شود.
ایشان تنها راه گرفتار نشدن در غفلت را، اصالح دائمی 
و  جامعه  اصالح  نیاز  پیش  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
افراد  و  نخبگان  اگر  و  است  مردم، اصالح درون خود 
زمینه  کنند،  اصالح  را  خداوند  با  خود  رابطه  تأثیرگذار 
تأثیرپذیری مردم و جوانان بسیار فراوان است زیرا مردم 
همواره در مقاطع مختلف به وظیفه خود عمل کرده و 

می کنند.
رهبر انقالب اسالمی تقویت روحیه داخلی را از جمله 
دانستند  روحانیون  و  مسئوالن  برای  مهم  وظایف 
جامعه،  در  وحدت  موضوع  مکرر  طرح  به  اشاره  با  و 
صحبت  معنای  به  فقط  وحدت  کردند:  خاطرنشان 
کردن درباره آن نیست بلکه این وحدت باید به صورت 

عملی در جامعه محقق شود.
ایشان تأکید کردند: در بیست سال گذشته هم رهبری 
نظام براساس سیره امام خمینی )ره(، از دولتها حمایت 

کرده است و باز هم دفاع خواهد کرد.
را  آمده  دست  به  پیشرفتهای  اسالمی  انقالب  رهبر 
ناپذیر  نتیجه تالشهای مخلصانه، مؤمنانه و خستگی 
یک  خاطر  به  نباید  افزودند:  و  دانستند  مسئوالن 
را در چشم  قوا  و سایر  ای، دولت  در گوشه  عملکرد 

مردم بی اعتبار کرد.مطالبی که برخی افراد می گویند، 
خالف حق است و این همان کاری است که دشمن 

به دنبال آن است.
باید متوجه  حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
بود تا با دشمن همصدا نشویم، جدول او را پر نکنیم و 

صدای دشمن را در داخل بازتاب ندهیم.
انداختن  فاصله  برای  که  تالشهایی  تبیین  در  ایشان 
شرعی  حدود  و  احکام  و  دینی  اعتقادات  با   مردم 
می شود، افزودند: باید در مقابل اینگونه طراحی ها و 
هنجارشکنی های دینی و اخالقی با تدبیر عمل کرد.

رهبر انقالب اسالمی، کار و تالش در مسائل اعتقادی 
و دینی را وظیفه همه مسئوالن از جمله دولت دانستند 
البته در این بخش، وظیفه روحانیت،  و تأکید کردند: 
حوزه های علمیه و نخبگان حوزه و دانشگاه بیش از 

دیگران است.

رهنمود 3
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همکاری  از  قدردانی  با  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
مردم در راه اجرای هدفمند سازی یارانه ها، اظهار داشت: 
با اجرای کامل این طرح که به نوعی در کشور آغاز شده 
است،گره های پیش روی مردم برای حرکت سریعتر و 
بهتر و شفاف سازی اقتصادی باز می شود. به گزارش ایرنا، 
دکتر' محمود احمدی نژاد' تأکید کرد که برای جلوگیری از 
برخی تبعات از اعالم روز دقیق شروع هدفمند سازی یارانه 
ها در زمینه پشتیبانی از مردم خودداری شده است. رییس 
جمهور در این گفت وگوی زنده تلویزیونی از طریق شبکه 
هدفمندسازی  طرح  از  اسالمی،  جمهوری  سیمای   خبر 
یارانه ها به عنوان گسترده ترین طرح اقتصادی در کشور 
یاد کرد که همه بخش های جامعه را تحت تاثیر مثبت 
قرار می دهد. احمدی نژاد خاطرنشان کردکه بسته های 
مختلف برای همه حوزه ها از جمله صنعت، خدمات، حمل 
ونقل و کشاورزی آماده و در این زمینه با مدیران و تشکلها 
هماهنگی شده است. طرح هدفمند سازی یارانه ها گسترده 
ترین طرح اقتصادی است که در کشور اجرا می شود و تقریبًا 
حوزه های متعدد را تحت تأثیرقرار می دهد. منتها معنای 
این تاثیر منفی بودن نیست، بلکه فرصتی را فراهم می کند 
که همه ظرفیت های اقتصادی ما فعال شود. احمدی نژاد 
خاطرنشان کرد:اگر بخواهم دریک کلمه و یا دریک جمله 
کوتاه این طرح هدفمندسازی را خالصه و معرفی کنیم 
باید بگویم عبارت است از باز کردن گرهها از پیش پای 
مردم برای حرکت سریعتر و بهتر و در واقع این یک نوع 
شفاف سازی در اقتصاد است برای اینکه موانع برداشته شود. 
رییس جمهور با بیان اینکه' قانون هدفمند سازی بعد از طی 
مراحل گوناگون تصویب شده است'، تصریح کرد: مقدمات 
اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از ماه ها و سال ها قبل 

هدفمندسازی یارانه ها: فرصتی برای فعال 
سازی همه ظرفیت های اقتصادی کشور

رییس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی:

آغاز شده و با پیگیری و برنامه ریزی منسجم 
اجرایی خواهد شد. احمدی نژاد با بیان اینکه 
دولت بسته های گوناگون برای مدیریت بخش 
خدمات  و  نقل  و  حمل  کشاورزی،  صنعت، 
آماده کرده است،گفت: برنامه اجرایی هدفمند 
کردن یارانه ها در این بسته ها تهیه شده و با 
تشکل ها و مدیران نیز هماهنگی الزم انجام 
شده است تا گام به گام تکلیف بخش های 
خانگی  لوازم  فوالد،سیمان،  ازجمله  مختلف 
مشخص باشد و به شکل هماهنگ عمل شود. 
رییس جمهور با بیان اینکه فقط یک بخش 
از هدفمندسازی یارانه ها، پشتیبانی از خانوارها 
است، افزود: هفت دهک از جامعه حدود 75 
میلیونی در گام اول اجرای این قانون تحت 
پوشش و حمایت قرار می گیرند و در گام های 
بعد هر کس مایل است، می تواند از منافع این 
قانون بهره مند شود. احمدی نژاد با تاکید به 
اینکه کار عظیمی پیش روی دولت برای تهیه 
مقدمات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
و  همکاری  کرد:مردم  داشت،تصریح  قرار 
مشارکت خیلی خوبی با این طرح داشتند و با مشارکت خوب 
مردم اطالعاتی برای برنامه ریزی های آینده درباره وضع 
اقتصادی خانوارها در اختیار دولت قرار گرفت. رییس جمهور 
اظهار داشت: 65 میلیون نفر در گام اول ثبت نام کردند و 
57 میلیون نفر نیز تاکنون برای دریافت یارانه اقدام به افتتاح 
حساب کرده اند که این اتفاق بزرگی است، یعنی بیش از 
70 درصد مردم همراهی و کمک کرده اند. احمدی نژاد 
همراهی بخش اقتصادی کشور را نیز با این قانون رضایت 
بخش دانست و گفت: اصحاب صنعت، انجمن ها و اصناف 
با این طرح همکاری مناسب داشتند. رییس جمهور یکی 
از اتفاقات خوب در جریان تهیه مقدمات برای اجرای این 
قانون را تثبیت شرایط بازار دانست و افزود: هرگاه در گذشته 
حتی تغییر جزیی در شرایط اقتصادی اعمال می شد، نوسانات 
شدیدی در بازار رخ می داد اما امروز چون مردم و بخش های 
مختلف اقتصادی در حال تالش و همکاری هستند، حتی 
اگر نوسانی هم وجود داشته باشد، به نفع مردم و اقتصاد 
است. احمدی نژاد تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان حاضر 
منحنی تورم نزولی است و این در حالی است که عده ای 
برعکس چنین حالتی را انتظار داشتند، و این نشان می دهد 
در صورت همراهی مردم با برنامه اقتصادی، تبعات آن مثبت 
خواهد بود. رییس جمهور اظهار داشت: درحالی که برخی 
افراد ابراز نگرانی می کنند تا به محض اینکه هدفمند سازی 
مطرح بشود اوج نوسانات قیمت ها و به هم ریختگی بازار 
را شاهد باشیم اما چون توده های مردم به اهمیت این طرح 
اقتصادی واقف هستند و همراهی می کنند تبعات منفی 

تقریباٌ وجود ندارد و تبعات مثبت و به نفع مردم خواهد بود.
احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش، برخی معتقدند اجرای 
هدفمند سازی یارانه ها ممکن است منجر به تورم بویژه 

در بخش حامل های انرژی و یا کاالهای اساسی شود، 
آیا شما به این موضوع معتقد هستید و چه سیاست هایی 
برای مقابله با تورم دارید؟ گفت:ما یک تغییر قیمتی در پیش 
رو داریم و این طبیعی است . یعنی باید قمیت ها درچند 
گام شکل واقعی به خود بگیرد و طبیعی هم می باشد که 
یک تبعاتی را به دنبال داشته باشد. رییس جمهور افزود: در 
 حالی این تبعات نامناسب و منفی خواهد بود که افزایش 
قیمت ها توسط دولت جبران نشود، فرض کنید که قیمت 
بنزین یک صد تومان افزایش یابد، اگر این افزایش را دولت 
جبران نکند بویژه دهک های پایین درآمدی ازاین افزایش، 
مشکل پیدا می کنند. احمدی نژاد با بیان اینکه ' همراهی 
 و هماهنگی مردم  در جلوگیری از تبعات منفی افزایش

قیمت ها مؤثر خواهد بود'، خاطرنشان کرد:اگر این همراهی 
اتفاق نیفتد یک افزایش قیمت انتظاری ویک مسابقه ای 
برای افزایش قیمت پیدا می شود و این روند مخربی است. 
رییس جمهور به عنوان مثال تصریح کرد: چنانچه 10 تومان 
به هزینه کاالی خانواده افزوده شود و دولت 12 و یا همان 
10 تومان را به حساب خانواده واریز کرده باشد، مشکلی پیدا 
نخواهد شد. اما یک فضای بی اعتمادی ، سروصدا و تبلیغات 
منفی ایجاد گردد، اینجا مشکل پیدا می شود.  احمدی نژاد 
تاکید کرد:خوشبختانه دیده ایم که متن مردم وبخش های 
گوناگون اقتصاد اهمیت طرح و اثرمثبت آن درآینده اقتصاد 
را بخوبی درک وهمراهی کرده اند. البته رسانه ملی هم 
انصافا دراین زمینه ازطریق انجام اطالع رسانی ، خیلی خوب 
کارکرده و ما ازاین جهت ازهمه مردم تشکرمی کنیم.این پایه 
کاراست اما دولت احتیاطاً یکسری اقدامات را انجام داده است 
که به یکی ازآنها اشاره کردم. رییس جمهور با بیان اینکه 
'تکلیف کار برای تمام بخش ها معلوم ومشخص شده است' 
گفت: معلوم است که مثاًل اگر به قیمت بنزین 20تومان 
افزوده شود درآن موقع چقدرباید به قیمت آهن یا سیمان 
اضافه گردد. پس این یک نکته کلیدی است یعنی رها شده 
نیست که هرکسی برای خودش هرکاری می خواهد بکند. 
احمدی نژاد افزود: پس یک اینکه دولت بسته های سیاستی 
 را تنظیم کرده است و با بخش صنعت قراردادهایش را 
می بندد،مثاًل اگر قیمت گازوئیل تغییر کرد و افزایش یافت، 
باشد زیرا  باید متناسب  قیمت کاالهای تولیدی صنعت 
دولت از طریق یارانه ها و وام ارزان حمایت های الزم را 
 از بخش صنعت انجام می دهد. رییس جمهور اظهار داشت: 
بخش های صنعتی باید سیستم خود را اصالح کند تا مصرف 
گازوئیل پایین بیاید و در این صورت قیمت تمام شده کاالها 
نیز پایین می آید و افزایش پیدا نمی کند و یا در آن حدی که 
دولت حساب کرده است می تواند افزایش پیدا کند و بیش از 
آن نمی تواند. احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دولت برای ذخیره 
سازی کاالهای اساسی و روزمره مردم از جمله مواد غذایی و 
شوینده ها، اعتبارخیلی خوبی دراختیاروزارت بازرگانی قرار داده 
است تا بتواند بازار را تنظیم کند و عالوه براین با کمک خود 
اصناف یک برنامه نظارت وکنترل گسترده برای بازار تنظیم 
و چند بارهم تمرین شده است و شب عید نوروز نمونه اش 
را هم دیدیم. رییس جمهور تصریح کرد: درواقع این خود 
اصناف بودند و سهم وزارت بازرگانی از نظرحجمی شاید 
10درصد هم نبود. اصناف هم همراهی ومدیریت کردند تا 
کاالها بعداز نرخ گذاری بصورت متوازن و متعادل توزیع و 
قیمت ها کنترل شود و دولت هم یک نظارت عالیه براینها 
دارد و در جایی که خالیی هست دولت پشتیبانی می کند. 
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع ائمه جمعه سراسر 
کشور افزود: هر قدر هدفمند کردن یارانه ها به تعویق 

بیافتد شرایط بحرانی تری پدید خواهد آمد.
یارانه ها  اگر 15 سال پیش هدفمند کردن  وی گفت: 
را آغاز کرده بودیم شرایط اقتصادی کشور امروز بسیار 

متفاوت بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با روند کنونی اقتصادی 
کشور می توانیم در دولت دهم و یازدهم کشور را اداره 
کنیم اما قطعا دولت دوازدهم دیگر نخواهد توانست با ادامه 

روند کنونی کشور را اداره کند.
وی گفت : بر اساس آمارهای معتبر بین المللی ایران روز 
به روز در حال تبدیل شدن از یک صادر کننده انرژی به 

یک وارد کننده انرژی در دنیاست.
وزیر اقتصاد افزود : با ادامه روند کنونی مصرف فزاینده 
سوخت و انرژی در کشور از نیمه دوم دهه 1390 باید 
در ازای هر میزان که نفت صادر می کنیم گاز طبیعی به 

کشور وارد کنیم .
حسینی گفت: هم اکنون در کشور ما هر یک بشکه نفت 
خام 220 هزار تومان بهره وری ایجاد می کند در حالی که 
در کشور های پیشرفته در ازای هر بشکه نفت خام معادل 

650 هزار تومان بهره وری ایجاد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شیوه پرداخت 
یارانه ها غلط افزود: در شیوه کنونی یارانه ها را به صورت 
تخفیف قیمتی پرداخت می کنیم بنابراین هرکسی که 
بیشتر مصرف کند بیشتر از یارانه ها بهره مند می شود و 
هرکسی که امکانات و ثروت بیشتری دارد سهم بیشتری 

از یارانه ها را به خود اختصاص می دهد.
حسینی گفت: هم اکنون 20 درصد افرادی که بیشترین 
درآمد را در جامعه دارند ، 50 درصد یارانه های بنزین را 
مصرف می کنند و در مقابل 20 درصد از افراد کم درآمد 
جامعه فقط از 4 درصد یارانه بنزین بهره مند هستند و 

اینجا باید این سوال را پرسید که آیا این عدالت است ؟
*در دو سال اخیر مالیات بر ارزش افزوده 5200 میلیارد 

تومان درآمد برای دولت داشته است.
سید شمس الدین حسینی در بیست و یکمین گردهمایی 

هدفمند کردن یارانه ها در شرایط 
کنونی یک انتخاب نیست بلکه یک 

اضطرار است

ائمه جمعه سراسر ایران افزود: از این میزان ، دولت دو 
هزار و 200 میلیارد تومان را هزینه کرده و 3 هزار میلیارد 
اختیار شهرداریها و دهداریها قرار داده  تومان آن را در 

است.
وی گفت: از این 3 هزار میلیارد تومان نیز 1700 میلیارد 
تومان مستقیم به شهرداریها و دهداریها پرداخت شده 

است.
حسینی افزود: بحث مالیات و یارانه ها دو روی یک سکه 

هستند و در واقع یارانه ، مالیات منفی است.
وی گفت: سوالی که مطرح است این است که آیا در دنیا 
انرژی وسوخت کاالهایی هستند که به آن یارانه می دهند 

یا از آن مالیات می گیرند؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به شرایط کنونی 
اقتصادی کشور که یارانه های زیادی پرداخت می شود 
کرده  عادت  است  نابسامان  نیز  مالیات  دریافت  نظام  و 
به  آنچه  که  کنیم  تبیین  اینکه  از  قبل  متاسفانه  و  ایم 
 آن عادت کرده ایم درست است یا نه در برابر تغییر آن 

موضع گیری هایی می شود.
حسینی گفت: هم اکنون با احتساب نفت بشکه ای 80 
دالر ساالنه 80 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی میدهیم 
این در حالی است که در سال گذشته کل کارهای عمرانی 

صورت گرفته کشور 20 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: در حالی که در کشوری مانند ترکیه یک سوم 
کل درآمد مالیاتی از محل مالیات بر مصرف انرژی تأمین 
برابر بودجه عمرانی کشور به  می شود در کشور ما 4 

عنوان یارانه به انرژی داده می شود .
وی گفت: درترکیه قیمت هر لیتر بنزین معادل 1700 
تومان است که حدود 1000 تومان آن مالیات است و به 
طور میانگین هر خودرو در هر 100 کیلومتر تقریباً 6000 

تومان مالیات پرداخت می کند.
*وضع کنونی پرداخت یارانه ها در کشور خالف پیشرفت 

اقتصادی و عدالت است
وی گفت: آن چه در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها 
برنامه ریزی شده است واقعاً هدفمند کردن یارانه هاست 
نه حذف کردن یارانه ها و قرار است در این طرح قیمت ها 

اصالح و منابع حاصل از آن به روش صحیح در جامعه 
باز توزیع شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: 50 درصد از منابع 
هدفمندی صرف باز توزیع مستقیم به مردم ، 30 درصد 
صرف حمایت از تولید و 20 درصد باقیمانده برای جبران 

هزینه ها در اختیار دولت قرار می گیرد .
وی گفت: البته به دنبال آن هستیم که سهم دولت را 

کاهش دهیم.
حسینی درباره نحوه پرداخت یارانه های مستقیم به مردم 
افزود: در مهرماه رقم ماهانه یارانه نقدی را به حساب 
مردم واریز می کنیم و بعد از آنکه اصالح قیمت ها آغاز 

شد امکان برداشت آن ها فراهم می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال برخی از 
ائمه جمعه درباره افزایش قیمت برق در قبوض اخیر گفت:

وی افزود : با این حال اگر به این جمع بندی برسیم که 
آنچه در قالب رقم های افزایش یافته در قبوض اخیر برق 
دریافت شده جریمه مصرف فراتر از الگوی مصرف بوده، 
این امر کاماًل طبیعی است اما اگر غیر از این بوده باشد با 

آن برخورد خواهد شد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال برخی دیگر 
از ائمه جمعه کشور درباره اینکه آیا رقم در نظر گرفته شده 
به عنوان یارانه نقدی ماهانه افزایش هزینه ها را جبران 
می کند یا نه تصریح کرد: اگر قرار باشد قشر متوسط و 
متوسط به باال شیوه کنونی مصرف خود را ادامه دهند و 

اسراف کنند قطعاً به آنها فشار خواهد آمد.
وی افزود: اما اگر این قشر متوسط و متوسط رو به باالی 
درآمدی کشور مصرف خود را اصالح کنند می توانند این 

دوران را بدون فشار پشت سر بگذارند .
تا 80  افزود: تاکنون 75  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
درصد مردم متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند و عمدتًا 
20 درصد باالی درآمدی جامعه برای دریافت یارانه ها 

نام نویسی نکرده اند.
حسینی گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها در جهت 

حمایت مردم محروم و مناطق محروم کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره قانون مالیات 
بر ارزش افزوده گفت: مالیات منبع پاک و تمیز برای اداره 

کشور است.
عنوان  به  مناسبی  منبع  خواهیم  می  اگر  افزود:  وی 
از  باید مالیات را  جایگزین نفت برای کشور پیدا کنیم 
جاهایی بگیریم که اثر منفی آن بر تولید ثروت کمتر باشد.

حسینی گفت: متأسفانه در شرایط حاضر که می خواهیم 
از طال و جواهر مالیات بگیریم، این صنف در مقابل ما 

مقاومت می کند.
محورهای  از  افزوده  برارزش  مالیات  قانون  افزود:  وی 

اصلی طرح تحول اقتصادی کشور است.
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مراسم  در  محترم  استاندار  سخنراني  از  هایي  گوشه 
پنجمین جشنواره تقدیر از تعاوني هاي برتر استان:

به گزارش اداره روابط عمومي و اموربین الملل استانداري 
و  توانمندسازي  بحث  رشید  قهرمان  جنوبي،  خراسان 
تقویت تعاوني ها را از طریق برگزاري دوره هاي آموزشي 
امري بسیار مهم دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلي که 
پیشرفت علم و فن آوري در گذر ثانیه ها اتفاق مي افتد، 
به روز شدن و گذراندن دوره هاي آموزشي تخصصي در 
تمامي بخش ها یک اصل مهم و انکارناپذیر به شمار 
مي رود که مي بایست مسؤولین بخش تعاون به آن 

اهتمام جدي داشته باشند.
وي در بخش دیگري از سخنان خود زبان مشترک در 
تعاون را استفاده از تمامي نظرات، اندیشه ها و سالیق 
از  استفاده  و  جمعي  دسته  کار  انجام  افزود:  و  دانست 
از  کارها  درست  و  بهینه  انجام  منظور  به  جمعي  خرد 
جمله اهداف تعاون است که در متون دیني و مذهبي 
ما نیز بسیار به آن اشاره شده اما هنوز نتوانسته ایم از 
این ظرفیت عظیم استفاده کنیم و درکار دسته جمعي 
مشکالتي وجود دارد که باید نسبت به رفع آن تالش 

کرد.
وي ادامه داد: هدف از تعاون دستیابي به زندگي برتر و 
پیشرفت و توسعه همه جانبه است از اینرو آنها جهت 
تعامل و تکامل خود و  از تجربیات یکدیگر و  استفاده 

جامعه با یک زبان واحد با هم ارتباط برقرار مي کنند.
استاندار خراسان جنوبي یادآور شد: امروزه به یمن پیروزي 
انقالب اسالمي و اعتماد به نفسي که در مردم و مسئولین 
به وجود آمده نبوغ سیاسي مردم  در اوج خود قرار دارد و 
پویایي و تحول اساسي در نگرش هاي اجتماعي و دیني 

به وجود آمده است.
رشید ادغان داشت: یکي از عللي که موجب شده تا به 
رشد پیش بیني شده در برنامه  پنج ساله توسعه و چشم 
انداز 20 ساله در بخش تعاون دست پیدا نکنیم عدم توجه 
کافي به کار دسته جمعي است که البته این مشکل در 
بحث شوراها و خصوصي سازي نیز دیده مي شود که 
باید نسبت به رفع آن اقدامات جدي و اساسي انجام داد.

اخیر  سال  چند  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  وي 
و  ا...(  رهبري)حفظه  معظم  مقام  داهیانه  رهبري  با 
سیاستهاي درست و اصولي دولت نهم و دهم به منظور 
استفاده از نظرات کارشناسان، نخبگان و سایر گروههاي 
اي صورت  گسترده  اقدامات  امور  پیشبرد  براي  مرجع 
گرفته که کمک زیادي در جهت رفع این نقض کرده 

است.
مباني  وجود  و  کارها  در  خلوص  و  وجود صداقت  وي 
درست فردي و اجتماعي را یکي دیگر از راههاي رفع 

این مشکل دانست و یادآور شد:
این  گاه  است که هر  اي  یکپارچه  پیکر  اسالمي  امت 
انسجام با تکریم و عنایت توده هاي مردم مورد توجه 
قرار گیرد مي تواند بخش دیگري از این کاستي را مرتفع 

نماید.
با اشاره به موضع گیري اخیر دکتر احمدي نژاد   وي 

نسبت به مسئله اقتصاد در کشور گفت: مباحث درست 
داري،  سرمایه  نظام  خصوص  در  ایشان  ارزشمند  و 
سوسیالیستي و مباحث مرتبط با آن نشان از درک عمیق 
و کارشناسانه دکتر احمدي نژاد از مسئله تعاون دارد که 
بر پایه یک رویکرد درست دیني و اعتقادي بنا شده است.

وي ورود بخش دولتي، خصوصي و تعاوني به اقتصاد 
یادآور  و  دانست  جانبه  همه  شکوفایي  رشد  الزمه  را 
شده: سیاست گذاري و برنامه ریزي جمهوري اسالمي 
بر مبناي عدالت اجتماعي است از اینرو هم دولت توجه 
الزم را دارد و هم بخش خصوصي مي بایست جدي تر 
وارد فضاي اقتصادي کشور شود و هم بخش تعاوني که 
مکمل کننده این دو بخش است باید زمینه هاي بسط 
عدالت اجتماعي در اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم 

کند.
وي اجراي طرح تحول اقتصادي، توزیع سهام عدالت، 
اجراي طرح مسکن مهر و .. را از جمله طرح هاي مهم 
دولت جهت اجراي عدالت دانست و گفت: امید است در 
خراسان جنوبي به سمتي برویم که بتوان از مجموعه هاي 
تولیدي استفاده بهینه کرد و در جهت حل مشکالت اقتصادي 

در این بخش اقدامات جدي تري انجام داد.
این گزارش حاکیست، در پایان مراسم ده تعاوني برتر استان 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

گوشه هایي از سخنراني 
استاندار محترم در مراسم 
پنجمین جشنواره تقدیر از 
تعاوني هاي برتر استان

هدف از تعاون 
دستیابي به 
زندگي برتر 
و پیشرفت و 
توسعه همه 
جانبه است

6اخبار



13
89

ن 
ستا

 تاب
م -

دو
ره 

شما
 - 

ول
ل ا

سا
 

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

دولت  اقتصادی  تحول  کارگروه  سخنگوی 
اجرای  نحوه  از  روزانه  رسانی  اطالع  از 
آینده به مردم  از هفته  یارانه ها  هدفمندی 
خبر داد و گفت: قرار است رییس جمهور 
اعالم کند.  به زودی  را  نقدی  یارانه  مبلغ 
محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت: از 
هفته آینده روشهای اطالع رسانی جدیدی 
را در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها 
در دستور کار داریم که البته در این رابطه 
با صدا و سیما هماهنگی های الزم انجام 
شده است. وی درباره اعالم مبلغ یارانه نقدی 
سوی  از  زودی  به  یارانه  مبلغ  اظهارداشت: 
عدم  ولی  شود  می  اعالم  جمهور  رییس 
اعالم قیمتها تا امروز روش اطالع رسانی 
و  کنترل  را  بازار  بتوانیم  تا  است  بوده  ما 
کارگروه  سخنگوی  گفته  به  کنیم.  حفظ 
درآستانه  قیمتها  دولت،  اقتصادی  تحول 
اجرای  راستای  در  قیمتها  اصالح  آغاز 
خواهد  اعالم  کشور  در  یارانه  هدفمندی 

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر گفت:

رییس جمهور به زودی مبلغ یارانه نقدی را اعالم می کند  
تحول  کارگروه  کرد:  تصریح  فرزین  شد. 
تمامی  مداوم  طور  به  تاکنون  اقتصادی 
بوده،  رسانی  اطالع  به  نیاز  که  مواردی 
اعالم عمومی کرده است، ضمن اینکه اگر 
نواقصی نیز وجود داشته باشد با ارائه بسته 
اطالع رسانی جدید رفع می شود. وی اظهار 
امیدواری کرد که به زودی حداقل قیمت 
برق و گاز اعالم شود. در همین حال، محمد 
بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در گفتگو با مهر از تصویب بسته هدفمندی 
برق توسط کارگروه تحول اقتصادی دولت 
خبرداد و گفت: تعرفه های برق در این بسته، 

ساده سازی شده است.

بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد کشورمان در دیدار با معاون وزیر اقتصاد چین، 
با اشاره به حجم مبادالت تجاری 10 میلیارد دالری ایران و چین، اظهار امیدواری 
کرد ضمن ارتقای روابط اقتصادی دو کشور هم سطح روابط سیاسی، با توجه به 
ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو کشور حجم مبادالت فی ما بین به 20 میلیارد 
دالر افزایش یابد. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای 
اقتصادی و فنی ایران ، علیشیری همچنین از رشد شاخص کل بازار سرمایه در 
ایران خبر داد و گفت: ما امروزه شاهد شتاب سرمایه گذاری خارجی در کشور هستیم 
و این فرصت خوبی برای ما است. وی خاطر نشان کرد: زمینه های گسترده ای 
برای حجم سرمایه گذاری دو جانبه وجود دارد و چینی ها می توانند در پروژه های 
مختلف از جمله پتروشیمی و پاالیشگاه در ایران سرمایه گذاری کنند. علیشیری 
از همتای چینی خود دعوت کرد ضمن سفر به ایران از نزدیک با تحوالت مهم 
اقتصادی و پروژه های سرمایه گذاری خارجی ایران آشنا شوند .معاون وزیر اقتصاد 
چین نیز در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، ارتقای 
سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را خواستار شد. وی چشم انداز همکاری 
های ایران و چین را مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد حجم مناسبات تجاری 

دوکشور افزایش یابد.
دیدار معاونین وزرای اقتصاد ایران و افغانستان 

بر اساس این گزارش بهروز علیشیری در حاشیه نشست بانک جهانی با معاون 
وزیر اقتصاد افغانستان دیدار و گفت و گو کرد. علیشیری در این دیدار با اشاره به 
مشترکات فرهنگی و مذهبی دو کشور، توسعه همکاریهای بانکی، بیمه، گمرک، 
استاندارد را از جمله مهم ترین عوامل توسعه مبادالت دانست. وی اظهار امیدواری 
کرد: مذاکرات دو جانبه نقطه عطفی در همکاریهای دو کشور مسلمان باشد. معاون 
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست گفت : جمهوری اسالمی افغانستان و ایران 
دارای بازارهای بالقوه برای یکدیگر هستند و باید از فرصت های تجاری مشترک 

استفاده کنند .

بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد کشور

رشد شاخص کل بازار 
سرمایه در ایران
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الف ( حضور مسؤولین استان در همایش 
دبیر  همراه  به  استانداری  ریزی  برنامه  معاون  حضور 
شورای ایرانیان مقیم خارج از کشور در استان و رئیس 
سازمان امور اقتصادی و دارایی در 11 و 12 مردادماه 
در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در محل سالن 

اجالس سران 
ب ( هماهنگی جهت برپایی غرفه در نمایشگاه 

علم ، فناوری ، فرهنگ و اقتصاد ایران :
همزمان با برگزاری همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج 
به  با توجه  و  از کشور در مرداد ماه 1389 در تهران 
تالشها و هماهنگی های الزم با دستگاههای اجرایی 
استان ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان توانست 
با دریافت 3 غرفه مجزا ، در نمایشگاه مذکور ) غرفه 
برتر  مخترعین  غرفه  گردشگری،  و  فرهنگی  میراث 
های  بخش  در  استان  توانمندیهای  غرفه  و  استان 
حضوری   ) بازرگانی  و  معدن  و  صنعت  کشاورزی، 
پررنگ داشته باشد . همچنین همزمان با افتتاح دومین 
همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور با حضور 
سران،  اجالس  سالن  در  جمهوری  محترم  ریاست 
نیز  ایران  اقتصاد  و  فرهنگ  فناوری،  علم،  نمایشگاه 
نمایندگان  سوی  از  نیز  بازدیدهایی  که  گردید  افتتاح 
نمایشگاهی  های  غرفه  از  کشوری  مسؤولین  و 
بخصوص غرفه های استان خراسان جنوبی به عمل 

اعالم آمادگی هیأت 8 نفره ایرانیان مقیم خارج از کشور 
برای سرمایه گذاری در بخش های  مختلف اقتصادی 

ریزی  برنامه  معاون  توسط  بازدیدی  همچنین   . آمد 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان  رییس  استانداری، 
دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور استان ازغرفه 

های استان نیز به عمل آمد.
استان  نمایشگاهی  های  غرفه  در  است  ذکر  به  الزم 
استان  پتانسیل های  و  توانمندیها  تا  بر آن شد  سعی 
برای ایرانیان مقیم خارج از کشور معرفی گردد که در 
این راستا بروشورها، CD فر صت ها و توانمندیهای 
مشوقهای  و  مزایا  کاتالوگ  همراه  به   استان 
قالب  در  جنوبی  خراسان  استان  در  گذاری  سرمایه 
و  مدعوین  اختیار  در  گذاری  سرمایه  های   بسته 
سرمایه گذاران قرار گرفت و همچنین به جهت نمایش 
گذاشتن هر چه بهتر این توانمندیها، غرفه های استان 
از  استان  دار  مزیت  تولیدات  مستقیم  ارایه  به  نسبت 
 جمله عناب، زعفران، زرشک و همچنین نمونه هایی از 
 کانی های معدنی استان و سنگهای تزیینی ) گرانیت( در 
قالب های کوچک در معرض دید بازدیدکنندگان قرار 
گرفت و از سوی دیگر توانمندیهای علمی و اختراعات 
همچنین  و  استندها  قالب  در  نیز  منطقه  این  جوانان 
نمونه های واقعی آن به جهت معرفی اختراعات برتر با 
حضور 2 نفر از مخترعین برتر استان به سرمایه گذاران 

معرفی گردید.
ج ( جذب و هماهنگی جهت حضور هیأت ایرانیان 

مقیم خارج از کشور در استان : 
مجموعه این تالش ها و برنامه ریزی و برپایی غرفه 
استان   گذاری  سرمایه  خدمات  مرکز  توسط  نمایشگاه 
استان  در  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  دبیرشورای  و 
زمینه ساز جذب و حضور هیأت 8 نفره ایرانیان مقیم 
دکتر   -1  : شامل   ( گردید.  استان  در  کشور  از  خارج 
شیدا رستگاری استاد تمام اقتصاد کشاورزی از  آمریکا 
2- دکتر مریم گلچین مشاور دولتی ) اقتصاد دولتی(

مهندس  شهابی  کاظم   -3 دانمارک  وزیر  نخست 
مکانیک از دانشگاه کاسل آلمان4- دکتر رضا قهستانی 
فوق تخصص پوست ازآمریکا 5- علی صالح قهستانی 
بازرگان از آمریکا 6- محمود جلیلی رییس  یک شرکت 
فعال در زمینه مالی، سرمایه گذاری ،تجارت و توریسم 
از کانادا 7- علی اصغر پارسا سرمایه گذار از تهران 8- 
جیمزهنبری )فرزند سرکار خانم دکتر شیدا رستگاری از 
آمریکا (( که در این راستا پس از هماهنگی های الزم 
از طریق استانداری و پیگیری مستمر گروه اقتصادی 
غرفه  در  مستقر  دارایی  و  اقتصادی  امور  سازمان 

نمایشگاهی، برنامه پرواز 8 نفر قطعی و اعالم شد. 
از  استقبال  جهت  هماهنگی  و  ریزی  برنامه   ) د 

هیأت وبرنامه های آنها در استان : 
قبل از سفر هیأت 8 نفره ، رییس سازمان امور اقتصادی 
و دارایی و دبیر ستاد سرمایه گذاری استان با هماهنگی 
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با معاون برنامه ریزی استانداری ودبیر شورای ایرانیان 
مقیم خارج ازکشور در استان نسبت به برگزاری جلسه 
اقتصادی  حضورمسئولین  با  ریزی  برنامه  العاده  فوق 

استان و رؤسای دانشگاه ها اقدام نمود.
روزهای  نفره طی  این هیأت 8  برنامه های  از جمله 
مکانهای  از  بازدید   89/05/19 لغایت   89/05/15
های  نشست  انجام   ، استان  تفریحی  و  تاریخی 
  ، استان  علمی  و  اقتصادی  مسئولین  با  تخصصی 
از واحدهای تولیدی  بازدید   ، با استاندار محترم  دیدار 
و صنعتی بیرجند و دانشگاههای استان و ... در قالب 2 
هیأت علمی و اقتصادی به شرح ذیل صورت پذیرفت. 
همراه  به  بیرجند  شهر  تاریخی  اماکن  از  بازدید   -1
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و مدیرکل 

میراث فرهنگی و گردشگری استان
مسؤولین  با  هیأت  تخصصی  نشست  برگزاری   -2
ریزی  برنامه  معاونت  در  استان  وعلمی  اقتصادی 

استانداری
3- بازدید از خط تولید کویر تایر ) هیأت اقتصادی (

4- انجام نشست علمی با مسئولین دانشگاهی بیرجند و 
علوم پزشکی و بازدید از مراکز علمی دانشگاهی)هیأت 

علمی (
5- بازدید از سایت تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی 

و منابع طبیعی استان
6- بازدید از مجتمع کشت و صنعت بیدمشک

7- بازدید از مناطق حفاظت شده درمیان  تحت نظارت 
اداره کل محیط زیست استان

مسؤولین  با  متعدد تخصصی  های  نشست  انجام   -8
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی 

استان
9- انجام نشست تخصصی با مسؤولین سازمان جهاد 

کشاورزی استان
10- انجام نشست هایی با مسئولین اداره کل اموال 
در استان جهت مشارکت  بنیاد مستضعفان  امالک   و 

پروژه های بهمن و توحید
11- بازدید از شهرک تخصصی بیرجند و خط برش 

سنگهای گرانیتی
12- جلسه یکی از بازرگانان با رییس سازمان بازرگانی 

استان جهت حل مشکل ایشان
هـ ( نتایج و دستاوردهای هیأت 8 نفره ایرانیان 

مقیم خارج از کشور در استان: 

بخش گردشگری  
دفاتر  تأسیس  مجوزهای  صدور  جهت  پیگیری   -1

توریسم در استان برای سرمایه گذاران 
منطقه  سایت  از  مکانی  بازدید  انجام  و  پیگیری   -2
فرهنگی  میراث  کل  اداره  مسلط  راهنمای  توسط 
امور  پیگیری  و  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  و 
مربوط به تورهای کویر نوردی در سطح استان و اعالم 

نتیجه به سرمایه گذاران.
استان  گردشگری  مسیر  تهیه  و  تعریف   -3
به  ارایه  برای  توریسم  جذب  برای  جنوبی   خراسان 

سرمایه گذاران  
4- پیگیری جهت ایجاد تفاهم نامه از سوی اداره کل 
میراث فرهنگی با اداره کل محیط زیست استان جهت 

تسهیل در فرآیند جذب توریسم در سطح استان 
بخش کشاورزی 

1- طرح تفضیلی بهره برداری از قنوات منطقه آسیابان 
جهاد  سازمان  فنی  اطالعات  از  استفاده  با  درخش 
صالح  آقای  گذاری  سرمایه  و  همکاری  و  کشاورزی 

قهستانی تهیه گردد. 
برآورد  و  پروپوزال  تهیه  و  قنوات  از  بازدید   -2 
هزینه های مربوط به مرمت و بازسازی قنوات منطقه 

آسیابان درخش و ارایه به سرمایه گذار محترم.
3- ابراز تمایل سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در 
طرح های اشتغالزایی استان از جمله طرح های جدید 
سرمایه گذاری مانند پرورش آهو و پرورش قرقاول و 

مساعدت سازمان در صدور مجوز مربوطه 
4- اعالم آمادگی سرمایه گذار جهت کمک به صندوق 

حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان 
 بخش صنعت : 

پیگیری صدور مجوزهای الزم برای طرح دارو سازی 
قهستان و ثبت شرکت و امور مربوطه 

بخش سالمت  : 
تخصصی  کلینیک  تأسیس  وپیشنهاد  تمایل  ابراز   -1
متخصصین  کادر  تأمین  امکان  و  پوست  بیماریهای 
پوست از خارج از کشور جهت سرویس دهی و ارایه 

خدمات در سطح استان 
مجوزات  سایر  و  زمین  اعطای  جهت  پیگیری   -2
مربوطه در خصوص تأسیس کلینیک تخصصی بیماری 

پوست برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
 بخش مسکن  : 

زمینه  در  گذاران  سرمایه  کامل  آمادگی   اعالم 
در  مستضعفان  بنیاد  با  مشارکت  و  گذاری   سرمایه 

پروژه های سرمایه گذاری بهمن و پردیس.
بخش تأمین مالی : 

1- اعالم آمادگی هیأت جهت افتتاح حساب در صندوق 
سرمایه گذاری ارزی از طرف استان خراسان جنوبی 

مالی  تأمین  گذاران جهت  سرمایه  آمادگی  اعالم   -2
امکان  مطالعات  طرح  دارای  که  هایی  پروژه  برای 
همچنین  و  باشد  می  کامل  توجیهی  طرح  و  سنجی 
خصوص  در  مشاوره  ارایه  و  دارد  اقتصادی   توجیه 
پروژه هایی که نیاز به تأمین مالی و ارز خارجی باشد 
گذاران  سرمایه  با  ها  طرح  صاحبان  ارتباط  امکان  و 

خارج از کشور
 بخش علمی – دانشگاهی : 

1- تسهیل در جهت ایجاد دوره های فرصت مطالعاتی 
برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان خراسان 

جنوبی به منظور تکمیل دانشهای نظری و عملی 
برای  ماهه   6 مطالعاتی  فرصت  های  دوره  ایجاد   -2
دانشگاه های  در  بیرجند  دانشگاه  دانشجویان دکترای 

فوق الذکر 
شرکت  با  تخصصی  های  کارگاه  برگزاری   -3
اساتید  همچنین  و  استان  دانشگاههای  متخصصین 

دانشگاههای  فوق الذکر 
توسط  کوتاه مدت تخصصی  دوره های  برگزاری   -4
اساتید برجسته دانشگاههای فوق در مراکز علمی استان 

خراسان جنوبی 
5- تبادل استاد و دانشجو به منظور تقویت زمینه های 

تخصصی مورد عالقه 
متخصصان  بین  مشترک  علمی  مقاالت  انتشار   -6
ایجاد  با  الذکر  فوق  دانشگاههای  و  استان  دانشگاهی 

تسهیالت الزم 
بخش صادرات : 

اعالم آمادگی سرمایه گذاران جهت صادرات و تأسیس 
نمایندگی برای تولیدات گروه ناصری و صادرات به اروپا  

منجمله کشور سوئد.

* همزمان با افتتاح دومین همایش بزرگ 
حضور  با  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان 
ریاست محترم جمهوری در سالن اجالس 
سران ، نمایشگاه علم ، فناوری ، فرهنگ و 

اقتصاد ایران نیز افتتاح گردید.
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و  اقتصادی  امور  سازمان  رییس  قبلی  دعوت  پیرو 
مدیران  و  ذیحسابان  گردهمایی  جلسه  استان  دارایی 
جلسات  سالن  محل  در  اجرایی  دستگاههای  مالی 
رییس  رمضانی  سیدمهدی  گردید.  برگزار  سازمان 
سازمان و معاون هزینه و رییس خزانه سابق به ارایه 

معاون هزینه و رییس خزانه معین استان منصوب گردید
گزارشی از عملکرد خزانه معین استان از بدو تأسیس 
جهت  در  تالش  خزانه،  جدید  معاون  از  و  پرداخت 
مالی  قوانین  خصوص  در  ذیحسابان  مشکالت  رفع 
خصوص  در  سازنده  پیشنهادات  ارایه  محاسباتی،  و 
از  مسایل رفاهی ذیحسابان، تعامل و همکاری بیش 

پیش با یکدیگر، قاطع بودن در کادر اداری و تالش 
در جهت نیرو سازی و آموزش در حین کار همکاران 

را خواستار شد. 
اتکاء  و  یاری  با  نمود  امیدواری  اظهار  نیز  سعیدی 
خداوند متعال و حرکت خالصانه و صادقانه در جهت 
نیل به اهداف نظام مقدس جمهوی اسالمی ایران و 
خدمت به جامعه بتوانیم گامهای مؤثر برداریم. در ادامه 
جلسه ضمن تشریح برخی از بخشنامه ها و تصویب 
نامه ها در خصوص قوانین و مقررات مالی محاسباتی 
و دستورالعملهای ضوابط اجرایی بودجه سال 89 و رفع 
ابهامات آنها به بحث و تبادل نظر و ارایه پیشنهادات 
سازنده میان حاضرین پرداخته شد. الزم به ذکر است 
آقای سعیدی بنا به پیشنهاد رییس سازمان و با حکم 
این  به  کشور  کل  دار  خزانه  و  هزینه  محترم  معاون 
سمت منصوب گردیدند. در پایان جلسه نیز ضمن ارایه 
گزارش نحوه صورتحسابهای ماهانه و نهایی اعتبارات 
ارسال  به  نسبت  که  کسانی  از  اجرایی  دستگاههای 
و  تقدیر  نمایند  می  اقدام  صورتحسابها  این  موقع  به 

تشکر گردید.

پژوهش در خصوص مسایل 
اقتصادی باید کاربردی و در 

راستای توسعه اقتصادی 
استان باشد

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی تأکید نمود : 

انجام طرح های پژوهشی و مشخص شدن ترکیب  اعضای هسته  در راستای 
و همچنین اعالم محورهای پژوهشی از سوی معاونت اقتصادی، دومین جلسه 
و  اقتصادی  امور  سازمان  رئیس  رمضانی  سیدمهدی  ریاست  با  پژوهشی  هسته 
دارایی و با حضور جناب آقای حسنی مدیرکل امور مالیاتی استان، جناب آقای 
مصباح مدیرکل گمرکات استان، جناب آقای طیبی دبیر شورای هماهنگی بانکها  
به عنوان اعضای اصلی هسته و جناب آقای دکتر حسنی استادیار و عضو هیأت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی، آقای دکتر موهبتی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام 
هسته  رسمی  غیر  اعضای  عنوان  به  دانشگاه  اساتید  از  امینی  دکتر  آقای  نورو 
هسته  نامه  آیین   4 ماده  ذیل   2 بند  اساس  بر  و  تشکیل  خردادماه  در  پژوهش 
پژوهشی استانها اعضای هسته حکم خود را که توسط معاون امور اقتصادی و 
از مشخص شدن محورهای  نمودند. که پس  دریافت  بود  دارایی صادر گردیده 
پژوهشی از سوی معاونت اقتصادی دومین جلسه هسته پژوهشی پیرو دعوت قبلی 
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس هسته پژوهشی سازمان امور 
اقتصادی و دارایی با حضور اعضای رسمی و غیر رسمی  در محل سالن اجتماعات 

سازمان برگزار گردید.
پژوهشی  های  نامه هسته  آیین  به  اشاره  با  سازمان  رییس  رمضانی  سیدمهدی 
و  اقتصادی  امور  وزارت  پژوهشی  نظامنامه  ردیف 2-2  )ج(  بند  استانها موضوع 
تقویت  برای  الزم  بسترهای  آوردن  فراهم  را  هسته  این  ایجاد  از  هدف  دارایی 
تابعه استانی  و استمرار فعالیتهای پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی در واحدهای 
و آماده سازی این واحدها به شناخت مسایل و مشکالت امور اقتصادی استانها 
و همچنین به منظور تقویت این واحدها در جهت انجام مطالعات و پژوهشهای 
کاربردی و مشاوره ای و تجزیه و تحلیل مسایل حوزه  امور اقتصادی و دارایی و 

ارایه راهکارهای الزم بیان داشتند. 
وی همچنین وظایف این هسته را شناسایی اولویتهای پژوهشی و مطالعاتی استان 
به صورت ساالنه و ارسال عناوین پژوهشی اولویت دار سال به مراکز دانشگاهی 
ومؤسسات پژوهشی استان و فراهم آوردن موجبات برگزاری همایش ها و نشستهای 
امور  معاونت  به  گزارش عملکرد هسته  ارایه  و  علمی  کنفرانس های  و  تخصصی 
اقتصادی و دارایی حداقل هر سه ماه یکبار بیان نمود. سیدمهدی رمضانی در ادامه 
دبیر  سوی  از  که  استانها  گانه  هشت  پژوهشی  اولویتهای  عناوین  بیان  به  جلسه 
شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استانها تصویب گردیده بود 
پرداخت و با تأکید بر اهمیت طرح هایی که بتواند راهگشای حل مشکالت استان 
باشد از حاضرین خواست تا به بحث و گفتگو در خصوص اهمیت انجام هر کدام 
پژوهشها  این  نتایج  نمود  امیداواری  اظهار  همچنین  وی  بپردازند.  ها  طرح  از 
بتواند بسیاری از مشکالت  و مسایل پیش رو و برخی از موانع و ابهامات قوانین 
و مقررات را برطرف نماید. در ادامه جلسه پس از  تجزیه و تحلیل و بررسی هر 
کدام از طرح های اولویت دار، 3 محور پژوهشی بررسی و تحلیل آثار اقتصادی 
هدفمند کردن یارانه ها در استان، راهکارهای افزایش ظرفیت مالیاتی و بررسی و 
تحلیل عملکرد آثار اقتصادی بازارچه های مرزی به تصویب اعضا رسید ومقرر شد 
پس از نهایی شدن عنوان طرح ها و ارایه پروپوزال توسط مجری طرح و تأیید نهایی 

اقدامات بعدی جهت انعقاد قرارداد انجام پذیرد.
در پایان این جلسه با توافق اعضاء مقرر گردید به منظور تبادل نظر در استفاده  از 
تجربیات کارشناسان برای هر کدام از طرح های تصویب شده جلسات جداگانه ای با 
دعوت از کارشناسان دستگاههای مربوطه در محل سازمان امور اقتصادی و دارایی 

تشکیل گردد.
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اندیشه  سیطره  دلیل  به  جهاني  جنگهاي  از  قبل  تا 
دولت  دخالت  جدي  مخالف  که  کالسیکها  اقتصادي 
در فعالیتهاي اقتصادي بودند، چیزي به نام یارانه به 
مفهوم کنوني آن وجود نداشت. در واقع آدام اسمیت، 
هم  نئوکالسیکها  و  بود  کالسیکها  مکتب  بنیانگذار 
اکنون با ایجاد تغییراتي بیانگر این اندیشه ها میباشند. 
بعد از جنگ جهاني دوم و ایجاد تورم و رکود شدید 
جدیدي  مکتبهاي  غربي،  کشورهاي  در  اقتصادي 
جمله  از  کردند.  پیدا  ظهور  زمینه  اقتصاد  درعرصه 
این  مهمترین  از  که  )کینز(  اقتصادي  هاي  اندیشه 
اندیشه ها میباشد. به اعتقاد این مکتب دخالت دولت 
در تنظیم و تعادل بخشیدن به اقتصاد، یکي از وظایف 

مهم دولت در رشد اقتصادي است.
در حقیقت سرآغاز یارانه به مفهوم کنوني آن، شروع 
جنگ جهاني دوم میباشد که در آن محدودیت شدید 
منابع با توجه دولت به بخشهاي خاص موجب شد تا 
دولت به صورت عملي وارد بازار شود و کاالهایي را 
به قیمت باالتر از قیمت بازار از تولید کننده خریداري 
کند. به طور مثال، آمریکا در طول جنگ جهاني دوم 
براي تأمین احتیاجات نظامي و تسلیحاتي، نقره را با 

سابقه
 یارانه

 درجهان

قیمتهایي بیش از قیمت جهاني و حتي داخلي کشور، 
از تولیدکنندگان داخلي خریداري کرد.

رشد  دنبال  به  کشورها  نیز  جنگ  از  پس  دوران  در 
ناگزیر به حمایت   این رو  از  اقتصادي بودن  و توسعه 
دست  خود  محصوالت  تجارت  و  تولیدها  از  گسترده 
زدند. این مسأله تا به امروز گسترش چشمگیري داشته 
است. در اغلب کشورهاي صنعتي در مورد محصوالت 
تخصیص  کنندگان  تولید  به  فقط  یارانه  کشاورزي، 
مي یابد و نحوه پرداخت سوبسید بدین شکل است که 
دولت با اعالم نرخ تضمیني براي محصوالت کشاوزي 
که غالبًا باالتر از قیمت بازار است این محصوالت را 
خریداري کند. اما در فرآیند کاشت، داشت، برداشت و 
آثار  این روش حمایت،  قیمت نهادها دخالت نمیکند. 

مثبتي بر تولید و تخصیص بهینه منابع دارد.
دالیلي که مصرف کنندگان در این کشورها حمایتي 
از سوي دولت دریافت نمي کنند را میتوان در توزیع 
مناسب درآمد و باال بودن سطح درآمد سرانه در این 

کشورها دانست.
تاریخچه یارانه در ایران

اقتصاد  از دهه چهل وارد  به مفهوم کنوني آن  یارانه 
و  قوانین  برخي  نیز  آن  از  پیش  تا  اما  شد  ایران 
اند،  بوده  یارانه  از  جزیي  هایي  مصداق  دستورالعملها 
آشکاري  تفاوتهاي  کنوني  یارانه  با  ماهیتًا  که  هرچند 
داشته است. در زیر اشارهاي مختصر به این فعالیتها 

میشود:
داشته  وجود  مالیاتي  تخفیف  نوعي  دوران صفویه:   -

است.
- دوره قاجار: سیاست هایي در جهت توسعه زراعت 
که در آن دادن بذر و مساعده به مستأجر پیش بیني 

شده بود.
و  عرضه  در  دولت  مستقیم  دخالت   :  1311 سال   -
تقاضاي )تولید(: تصویب قانون جهت تأسیس سیلو در 
تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان 

غله، براي مقابله با کمبود احتمالي.
افزایش عرضه  باعث  بارندگي خوب   : - سال 1315 
و در نتیجه کاهش قیمت گندم شد. سازمان غله نیز 
خرید گندم با قیمتي باالتر از قیمت بازار براي حمایت 

از کشاورزان را در دستور کار خود قرار داد و تا سال 
1321 نیز دولت دو هدف حمایت از کشاورزان، تهیه 
و ذخیره گندم و تهیه نان ارزان براي مصرف کنندگان 
کم درآمد را در دستورکار قرار داد که این امر موجب 
شد تا مالکین بدترین نوع گندم را به دولت بفروشند و 

نوع خوب آن را در بازار آزاد عرضه کنند.
همراه  بندي  سهمیه  نظام  اولین  اول:  جهاني  جنگ 

یارانه در ایران
نان مهمترین کاالي آن دوران بود که در نظام سهمیه 
بندي قرار گرفت. یارانه به مفهوم کنوني در دهه چهل 
وارد اقتصاد ایران شد. گوشت و گندم، یارانه اندکي را 
به دلیل رشد اقتصادي متعادل به خود اختصاص دادند.

1 درصد سوبسید، میزان سوبسید تا سال 1315 بسیار 
پایین بود، به طوري که میزان سوبسید در این سال 4 

سال 54 بوده است.
)میزان   54 سال  در  نفت  قیمت  افزایش  با  همزمان 
درآمد نفت از 3 به 8/1264 میلیارد ریال در سال 54 
و  کرد  پیدا  افزایش  عمراني  عملیاتهاي  حجم  رسید( 
افزایش،  این  موجب  به  شدکه  زیاد  افراد  درآمدهاي 
تقاضا براي کاالهاي مصرفي افزایش یافت در نتیجه 
به علت نداشتن صنایع زیربنایي براي پاسخگویي به 
تقاضا، دولت واردات کاالها را تسریع کرد. در سال 53 
با افزایش صد درصدي واردات کاالهاي مورد نیاز و 
نیز محدودیت تأسیسات بندري و در نتیجه تأخیر در 
تحول کاالهاي مورد تقاضا تورم داخلي درکشور را به 
دنبال داشت. به دنبال افزایش قیمتها در سالهاي 52 
افزایش قیمتها  از  و 53 رژیم گذشته براي جلوگیري 
تأسیس کرد.  را  کننده«  از مصرف  »صندوق حمایت 
یکي از اهداف این صندوق تمرکز در امور مربوط به 
وظایف   56 مرداد سال   14 در  بود.  پرداخت سوبسید 
قانوني صندوق حمایت از مصرف کنندگان به سازمان 
واگذار  کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  از  حمایت 

شد.
 1358 ماه  بهمن  در  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  بعد 
سازمان  انقالب،  شوراي  مصوبات  از  یکي  موجب  به 
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نتیجه 
ادغام مرکز بررسي قیمتها با سازمان حمایت تشکیل 

گردید.
طي سالهاي 1358 و 1359 حجم فعالیت این سازمان 
بسیج  قیمت گذاري توسط ستاد  و  بود  بسیار محدود 
اقتصادي دادگاههاي نظام صنفي و کمیته امور صنفي 
به  کاالها  بهاي  سالها  این  طي  در  میگرفت.  انجام 
علت  به   1360 سال  در  و  یافت  افزایش  درصد   23
محدودیتهاي اقتصادي که از پیامدهاي جنگ تحمیلي 
و تحریم اقتصادي بود، عرضه کاالها و خدمات دچار 
سال  این  از  دلیل  همین  به  و  شد  زیادي  نوسانات 
قیمت گذاري کاالهاي وارداتي و نیز تولیدات داخلي 
ضروري، توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و

تولید کنندگان به مرحله اجرا درآمد.
پس از پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه ) 1372( 
دولت پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در 
بین سال 1368 تا 1372 ، میزان یارانه پرداختي دولت 
86 درصد رشد داشت و سهم پرداخت یارانه در بودجه 
عمومي دولت، برحسب قیمت اسمي در سالهاي  اول 

برنامه به طور متوسط 27 درصد رشد کرد. 
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از آنجاییکه تقویت بخش تعاون تأمین کننده عدالت و گره گشای مسایل اقتصادی 
است. تاریخ  13 لغایت 19 شهریور ماه هفته تعاون نام گذارده شده است. به این 
جهت سراغ مدیر کل تعاون استان رفته تا از ایشان در خصوص نقش و عملکرد 
تعاون  کل  مدیر  خوش آیند  حسین  آقاي  نماییم  تهیه  گزارش  استان  در  تعاون 
استان با بیان اینکه بیش از 580 هزار نفر از جمعیت خراسان جنوبی به نحوی 
درغالب  نفر   362 و  هزار   15 مجموع  در  نمودند:  تأکید  هستند،  تعاونی ها  عضو 
تعاونی هایی با گرایش های مختلف اشتغال ایجاد شده است که این آمار ثبتی است 

و آمار واقعی بیش از این است. 
تعاونی در استان فعال بوده که  تا سال 84 تعداد 660  انقالب  آغاز  از  همچنین 
 این تعداد قبل از پیروزی انقالب 11 مورد و امروزه به 1600 تعاونی رسیده است. 
نظارت   و  حمایت  هدایت،  را  تعاون  وظیفه  جنوبی  خراسان  تعاون  کل  مدیر 
برتعاونی ها و مهترین ثمره تعاونیها را اشتغالزایي و عدالت اجتماعي برشمردند و 
اجراي دوره های آموزشی و ترویجی مورد نیاز تعاونگران به صورت رایگان را یکي 

از  برنامه هاي اداره تعاون دانست.
ایشان در زمینه وضعیت مسکن مهر نیز افزودند: این طرح موجب شد تا با حمایت 
دولت، عالوه بر کاهش قیمت زمین، زمینه خانه دار شدن افراد با کمک تسهیالت 

مهمترین ثمره  تعاونی ها

مناسبت

 اشتغالزایی وعدالت اجتماعی

حمایتی دولت فراهم شود که در این استان 14200 واحد مسکونی با ارایه تسهیالت 
توسط دولت وسهم آورده مردم در حال ساخت است و عالوه بر اینها 3200  واحد 
بیرجند در حال ساخت است  تعاونی به جز طرح مسکن مهر در  مسکونی در قالب 
که تا پایان امسال 1700 واحد از این تعداد به بهره برداری می رسد البته کل جمعیت 
متقاضی بیش از این است و برخی نیز به خاطرنداشتن  شرایط یا  عدم توانایی مالی 

منصرف شده اند. 
آقاي خوشایند ادامه دادند: از آغاز ابتدای کار مسکن مهر تاکنون  بالغ بر100 میلیارد 
تومان برای ساخت مسکن مهر استان هزینه شده است و تا پایان کار ساخت و سازها 
نیز بالغ بر 350 میلیارد تومان از سوی مردم و دولت هزینه می شود که بحث نظارت 
در این بخش را جدی کرده است و تأکید نمودند از آنجایي که اشتغال از دغدغه های 
اساسی هر خانواده، دولت و نظام مي باشد این اداره کل متقاضیان اشتغال انفرادي 
را نیز براي  دریافت تسهیالت خود اشتغالي  به بانک های عامل معرفی می  نماید. 
سپس به تفاهمنامه بین تعاون استان و صندوق مهر امام رضا)ع( اشاره نمودند که 
طبق آن مقرر گردیده از محل منابع این صندوق به کسانی که متقاضی خود اشتغالی 
هستند تا ملبغ 15 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه و به کسانی که متقاضی 
کار در قالب تعاونی  هستند تا مبلغ 100 میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه  اعطا 
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مهر  مسکن  کار  ابتدای  آغاز  *از 
تومان  میلیارد  بر100  بالغ  تاکنون  
استان  مهر  مسکن  ساخت  برای 
هزینه شده است و تا پایان کار ساخت 
و سازها نیز بالغ بر 350 میلیارد تومان 
از سوی مردم و دولت هزینه می شود.

شود. همچنین به کسانی که واجدالشرایط باشند )سرپرست خانوار باشند- قباًل 
باشند( در  باشند-  شرایط خاص دریافت را داشته   از تسهیالت استفاده نکرده 

راستای ایجاد اشتغال وام قرض الحسنه اعطا خواهد شد. 
که  کارآفرینی  و  تعاون  توسعه  بنیاد  نمودند:  تصریح  استان  تعاون  مدیرکل 
یک تشکل غیردولتی است از سال گذشته در استان تأسیس شده و مشاوران 
اقتصادی استان را انتخاب کرده و به کسانی که متقاضی اشتغال هستند بر اساس 
توانمندی ها، سهم آورده و  تحصیالت، مشاوره داده وتسهیالت در اختیار آنان 

قرار مي دهند.
ایشان افزودند: از سال گذشته حدود 6 هزار نفر در سایت ثبت نام نمودند که  به 
صورت انفرادی فراخوانده شده و مورد مشاوره و آموزش هاي الزم  قرار گرفته 
و طرح هایی که بنیاد توسعه کار آفریني وتعاون  تهیه کرده است در اختیار آنان 

قرار گرفت. 
همچنین از دیگر برنامه هاي این اداره کل را عرضه نمودن خدمات 43 تعاوني 
در قالب دولت الکترونیک و پرداخت یارانه نقدی بین 7 تا 10 میلیون ریال جهت 
حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع تعاون بیان نموده و درباره 
تعاونی های اعتباری افزودند: عالوه بر تعاونی هایی که مرکزیت آنها در شهرهای 
دیگر است، تعداد شش تعاونی مالی و اعتباری در این استان وجود دارد که دفتر 
مرکزی آنها در بیرجند است و به اعضا وسایرین خدمات مالي ارایه مي دهند. 

مدیر کل تعاون استان چند نکته برجسته تعاون را بدین شرح بیان نمودند:
تأسیس  تعاوني  توان شرکت  مي  گرایشي  هر  ودر  است  فرابخشي  تعاون   -1
معدني–  کشاورزي–  بخشهاي  در  تعاون  مهم  هاي  گرایش  جمله  از  نمود 
و...  اعتبار  تولیدي–  صنعتي–  دستباف–  فرش  خدمات–  مسکن–  و  عمران 

را میتوان نام برد. 
2- در هر بخشي نمونه طرحهاي توجیهي با کلیه جزئیات در سایت وزارت تعاون 

در ج شده که کمک شایاني به افرادجویاي کار مي کند. 
بیان  تعاوني  بخش  در  فعالیت  مشوقهاي  و  حمایتها  تشریح  در  خوشایند  آقاي 
برنامه  قانون  از  قانون اصالح موادي  از  ماده 9 فصل سوم   اساس  بر  نمودند: 
واجراي  ایران  و فرهنگي جمهوري اسالمي  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  چهارم 

سیاستهاي اصل 44 قانون اساسي:
1- در کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیر دولتي مشوقهایي را –به 
جز مالیات – ارایه مي کند این حمایت براي تعاوني ها 20درصد بیش از بخش 

غیر تعاوني خواهد بود.
2- عالوه براین حمایت ها: 

الف- کمک بال عوض وپرداخت تسهیالت قرض الحسنه براي تامین تمام یا 
بخشي از آورده شرکتهاي تعاوني که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء 

سه دهک اول درآمدي جامعه باشند. 
ب- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به میزان 

20درصد. 
مهارت  آموزش،کارآفریني،  وري،  بهره  ارتقاء  به  وکمک  مشاوره  ارایه  ج- 

وکارآموزي به صورت رایگان. 
د- پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکي وسایر هزینه هاي سرمایه گذاري اولیه 

براي راه اندازي شرکتهاي تعاوني. 
و تملک  اطالعاتي،  بانک  اندازي  راه  تهیه طرح،  مطالعات  انجام  به   ر- کمک 

آماده سازي اراضي. 
فراگیر ملي  وتعاوني هاي  تعاوني سهامي عام  به تشکیل شرکتهاي  ز- کمک 

براي فقر زدایي وایجاد وگسترش اتحادیه هاي تعاوني هاي تخصصي. 
ش-  در آمد مشمول مالیات ابزاري شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني هاي متعارف 

وشرکتهاي تعاوني سهامي عام مشمول 25درصد تخفیف مي باشد.
افزوند: بر اساس ماده 3 قانون بخش تعاون- دولت موظف است با رعایت این قانون 
ودر حد مقررات به گونه اي که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاوني ها یا کارفرماي 
مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاوني همکاري نموده وامکانات وتسهیالت 
الزم را با هماهنگي وزارت تعاون در اختیار آنها قراردهد و هم چنین طبق ماده 4قانون 
بخش تعاون– دولت وکلیه سازمانهاي وابسته موظفند در اجراي طرحها وپروژه هاي 

خود در شرایط مساوي اولویت را به بخش تعاوني بدهند.
توزیع عادالنه فرصت ها ي تعاوني ها مهم ترین علل براي رسیدن به عدالت مطالبه 
به  رسیدن  عامل  مهمترین  تعاون  گذاري  سرمایه  ضمانت  صندوق  است.  عمومي 

عدالت مطالبه عمومي است.

مناسبت13
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نقش اجداد پیامبر در  مبارزه با جاهلیت اعراب و 
تالش برای اصالح امور اقتصادی و اجتماعی 

در مکه معظمه جمع کوچکی بودند که بت پرستی اختیار 
نکردند و موحد بودند و بر شریعت ابراهیم )ع( باقی بودند. 
اینان را »حنفاء« یا »احناف « می گفتند که اجداد پیامبر 
)ص( از آن جمله محسوب می شدند. به گفته شیخ صدوق، 
عالمه مجلسی و شیخ طبرسی، امامیه )شیعیان ( اتفاق نظر 
دارندبر اینکه پدر و مادر رسول خدا )ص( و تمامی اجدادش 
تا آدم )ع( موحد بوده اند بلکه از صدیقین یا پیامبران و یا 
اوصیا معصوم آنان بوده اند و چه بسا اینکه برخی از آنان 
اظهار اسالم و وحدانیت نکرده اند، بخاطر تقیه یا مصلحت 
دینی بوده است. قصی بن کالب، جد پنجم پیامبر خداست که 
به مدیریت و درایت شهرت داشت او در سامان بخشیدن به 
مکه و راهنمایی و هدایت مکیان سهم بسزایی داشت وآنان را 
به تصدی بازرگانی و نظم در امور توصیه می نمود. او مرکزی 
را به نام »دارالندوه « یعنی مرکز مشاوره و تصمیم گیری، در 
نزدیکی کعبه تأسیس نمود و در سامان بخشیدن به وضع 
سیاسی– اقتصادی قریش و تصدی مناصب مربوط به حج، 

کوشش فراوان نمود ) حسینی : ص 50 ( 
دارای  که  خداست  رسول  اجداد  از  دیگر  یکی  هاشم 
روحی بلند، چهره ای زیبا و جذاب و درایتی عمیق بود. 
او در ایام خود تحوالتی اساسی ایجاد کرد. اطعام فقیران 
و نیازمندان و اجرای ضیافت میهمانان خدا و حجاج را 
شخصاً بر عهده گرفت. نکته دیگری که می توان به آن 
اشاره نمود ، بازرگانی های زمستانی وتابستانی او به جانب 
یمن و حبشه و فلسطین و شام بود؛ زیرا تا آن زمان قریش 
،حیطه بازرگانیش از مکه و اطرافش تجاوز نمی کرد و در 
انتظار مبادله با حجاج می نشستند. در نتیجه رونق بازرگانی 
آنها چندان قابل توجه نبود، ولی هاشم تجار را تشویق 
به مسافرتهای دورتر نمود . ابتداد خود به شام رفت و با 
قیصر روم » پیمان عدم تعرض و آزادی مبادالت بازرگانی« 

امضاء کرد.
 سنتهای عبدالمطلب 

برای مبارزه با جاهلیت اعراب ، عبدالمطلب سنتهایی وضع 
کرد، تا بتواند ایشان را از جاهلیت برهاند. نظر به اینکه تقریبًا 
این سنتها پس از بعثت حضرت رسول، وارد دین اسالم شده 
است، جا دارد با آنها آشنا شویم تا هم به اوضاع اجتماعی 
و اخالقی آن زمان پی ببریم که صدور و اجرای چنین 
دستورهایی را ضروری ساخته بود ، و هم با برخی از مقررات 
و ضوابطی که پیش از اسالم وضع شده بود آشنا شویم این 

مقررات به شرح زیر هستند. ) صدر :ص14-17 (
اصالح اخالق اجتماعی 

1-وفای به نذر 
2- عدم ورود به خانه از دیوار یا از پشت خانه 

برای پایبند کردن اعراب به تعهدات خویش عبدالمطلب 
وفای به نذر را واجب کرد. همچنین برای اصالح ارتباطات 
آنان و ارتقای سطح ادب و تربیت اجتماعی، اعراب را ازورود  
به خانه ی یکدیگر، غیر از طریق درب ورودی منع کرد. 
هنگامی که سمره ابن جندب سرزده وارد خانه یکی از انصار  
می شود تا از درخت خرمایی که در حیاط آن خانه داشت 
خبر گیرد. روشن است که با این رویه، صاحب خانه را چنان 
در عذاب و اذیت قرار داد که ناگزیر شد تا شکایت او را به 

پیامبر اکرم )ص( برد.
ب ( حفظ ناموس جامعه

3- حرمت نکاح با محارم 
4- تحریم زنا 

5- حد زدن زناکار 
6- تبعید زنان فاحشه 

7- نهی از زنده به گور کردن دختران 
ضرورت وضع مقررات فوق ، هم بی بند وباری اعراب را 
نشان می دهد و هم سطح فرهنگ و تعهدات اجتماعی 
ایشان را قومی که حاضرند دختران خود را بکشند تا مبادا 
به اسارت درآیند  از ارتکاب زنا وفحشا هیچ ابائی نداشتند. 
همچنین قبیله ای که خود را اوالد ابراهیم )ع( می دانست 
و به همین دلیل خود را از سایر اعراب برتر می انگاشت، با 
محارم خویش ازدواج می کرد. این عادات و رسوم منشأی 
جز جاهلیت ندارد. زیرا انحراف از دین توحیدی ابراهیم )ع( 
وگرایش به شرک باعث شد که ابراهیم )ع( و تعلیماتش 
فقط به صورت اسطوره ای برای اعراب درآید و رفتارها و 
عادات ایشان از بینشهای شرک آمیز جاهالنه نشأت گیرد.

حفظ امنیت اجتماعی و قضایی
8- تحریم میگساری 
9- بریدن دست دزد 

10- پرداخت صد شتر برای دیه قتل 
اختاللی که مستی، دزدی و غارت و آدمکشی در نظم 
اجتماعی ایجاد می کند بدیهی و روشن است. لیکن کثرت 
وشدت ارتکاب این اعمال باعث شد که عبدالمطلب به 
مبارزه برخیزد و برای جلوگیری از آنها سنتهای فوق را وضع 
کند. گفتنی است که به رغم عظمت  عبدالمطلب درچشم 
اعراب ومدت طوالنی زمامداری او، کردارهای ناهنجار از 
جامعه اعراب بیرون نرفت، به طوری که پیامبر اسالم )ص( 
پس از بعثت مجبور شدند با همه این رفتارهای نکوهیده به 
شدت مقابله کنند و به تدریج جامعه مسلمانان را از آفات 

آنها برهانند.
تحکیم مراسم حج 
11- سقایت حاجیان 

12- هفت شوط ) دور ( بودن هر طواف 
13- تحریم طواف بدون لباس 

14- حفظ حرمت ماههای حرام 
مهمترین حرکت اجتماعی در جامعه اعراب پیش از اسالم، 
حرکت به سوی مکه و انجام مراسم ساالنه حج بود . در 
طول راه، کاروانها در بازارهای محلی و موسمی نیز شرکت 
می کردند و پیش از مراسم حج در مکه ، در بازار عکاظ ، 
به داد و ستد می پرداختند در این بازار بسیاری از کاروانهای 
بیرون از جزیره العرب نیز شرکت می کردند بنابراین مراسم 
حج هم یک مراسم عبادی بود و هم فرصتی برای داد و 
ستدهای تجاری . سرپرستی بازار عکاظ با قبیله قرش بود 
و در آن کاالهایی که خود از شام و یمن وارد می کردند به 
فروش می رساندند. بنابراین حفظ شئونات مناسک حج و 
امنیت حجاج هم اهمیت اخالقی و تربیتی برای اعراب در 
برداشت و هم اهمیت اقتصادی. ماه ذی الحجه که هنگام 
انجام فرائض حج است و ماه ذی القعده و محرم هرسه 

از ماههای حرام بودند . بنابراین ، کاروانها می توانستند با 
اطمینان خاطر در ماه ذی القعده به سمت مکه حرکت 
کنند و ماه ذی الحجه را در مکه به مناسک حج و امور 
داد و ستد بپردازند  ودر ماه محرم باز گردند . به همین 
جهت، حفظ حرمت ماههای حرام مجدداً توسط عبدالمطلب 
الزامی شد. چون برخی از قبائل با توسل به نسیی در پی به 
تعویق انداختن این ماهها بودند. حفظ صیانت مناسک حج 
و جلوگیری از بدعتهایی که قریش پدید آورده بودند از دیگر 

اهداف عبدالمطلب بود که در باال ذکر شد . 
یک سنت اقتصادی 

15-پرداختن خمس گنجها 
باقی  خود  از  عبدالمطلب  که  اقتصادی  مهمترین سنت 
گذاشت وضع خمس بر گنجهایی بود که اعراب می یافتند . 
این ابتکار رهبر قریش بخشی از هزینه های سقایت حجاج 
را تأمین می کرد و هم از این طریق به بینوایان ومستمندان 

کمک می شد . 
سنتهای خاص 
16- قرعه زدن 

17- مباهله کردن 
به نظر می رسد برای جلوگیری از نزاعهای اجتماعی ، 
عبدالمطلب مباهله کردن را – که در آن دو متخاصم به 
جای جنگ و ستیز در حق هم نفرین می کنند و از خداوند 
می خواهند که ظالم را مجازات کند و صاحب حق را حفظ 
نماید-سنت قرارداد تا آن را جانشین درگیریهای مسلحانه 
اعراب کند . همچنین برای تسهیل و گشایش در کار ، 
قرعه زدن را باب کرد . نمونه ای از توسل به قرعه را در برخورد 
سران قریش با عبدالمطلب می بینیم : به هنگام بازسازی 
چاه زمزم دو مجسمه آهوی طال  و چند شمشیر مرصع به 
دست آمد . سران قریش ادعای مالکیت کردند . برای حل 
این اختالف عبدالمطلب پیشنهاد کردن که تقسیم آنها را میان 
قریش ، خود و خانه کعبه به قرعه واگذارند . قریش پذیرفتند 
به حکم قرعه ، مجسمه ها نصیب خانه شد و شمشیرها سهم 
عبدالمطلب گشت ) یعقوبی : ج 1 ، ص 321( ، او شمشیرها 
از نصب  برای خانه دری تهیه کرد و پس  را فروخت و 
بر باالی آن قرارداد .چنان که گفته شد،  را  مجسمه ها 
عبدالمطلب با استفاده از نفوذ و عظمت خویش سنتهای 
مذکور را برای اصالح وضع اخالقی و اجتماعی اعراب وضع 
کرد . محیطی که اعراب در آن می زیستند چنان آکنده از 
ارزش های نکوهیده  و اعمال ناهنجار بود که عبدالمطلب 
نا گزیر شد به اصالحات یاد شده  دست زند. معذالک به 
رغم تمام مجاهدتها و تالشهای عبدالمطلب و خداپرستان 
و حنفائی که در بین اعراب بودند ، ایشان دست از کردارهای 
خویش برنداشتند و حتی  تدریجاً با کسب ثروت و درآمد 
بیشتر ، به کردارهای ظالمانه جدید متوسل شدند . ربای قرض 
از پیش معمول بود و قریش آن را گسترش داد. ربای جدید 
در مورد معامالت بود، که اگر خریدار سر موعد نمی توانست 
بهای کاال را بپردازد ، به شرطی به او مهلت می دادند ، که 
بها را دو برابر یا بیشتر بپردازد ) اجتهادی : ص 92- 91 ( . 
سرانجام اگر از عهده پرداخت بر نمی آمد ، خریدار را به جای 

بهای کاال به بردگی خویش در می آوردند.

اقتصاد اسالمی

نظام اقتصادی صدر اسالم، دکتر هادی غفاری

14



13
89

ن 
ستا

 تاب
م -

دو
ره 

شما
 - 

ول
ل ا

سا
 

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

پیروزی خود،  برای  که  کنید  پیشنهاد می  به من  آیا 
حکومت  آنها  بر  که  کسانی  حق  در  ستم  و  جور  از 
می کنم، استمداد جویم ؟ به خدا سوگند ! هرگز ِگرد 
چنین کاری نمیگردم، مادام که شب و روز پشت سر 
و  طلوع  هم  پی  در  آسمان  ستارگان  و  آیند  می  هم 
غروب دارند. اگر این اموال، از خودم بود، به یقین در 
میان آنها به طور مساوی تقسیم میکردم تا چه رسد به 
این که این اموال، اموال خداست )و متعلق به بیت المال 

مسلمین است(.
آگاه باشید ! 

بخشیدن مال، در غیر موردش، تبذیر واسراف است، 
هر چند ممکن است این کار در دنیا سبب سربلندی 
به  آخرت  در  ولی  بشود،  داده  انجام  را  آن  که  کسی 
او را )چند روزی( در میان  این کار  زمینش می زند، 
مردم )دنیاپرست( گرامی می دارد، ولی در پیشگاه خدا 
خوارش می کند. و هیچ کس مال خویش را در غیر 
این  نداد، مگر  قرار  اهلش  نزد غیر  و  استحقاق  مورد 
که : سرانجام خداوند او را از سپاسگزاری آنان محروم 
ساخت ومحّبتشان را متوجه دیگری نمود، تا آن جا که 
اگر روزی پایش بلغزد و به کمک آنان نیاز داشته باشد 

بدترین دوست و پست ترین رفیق خواهند بود !
عدالت را فدای مقام نمی کنم !

مرحوم »کلینی« در آغاز روایتی که از این خطبه آورده 
از »ابی مخنف« چنین نقل می کند : گروهی  است 
السالم(رسیدند،  )علیه  امیرمؤمنان  خدمت  شیعیان  از 
المال را  عرض کردند چه مانعی دارد که اموال بیت 
بیرون آوری، و در میان رؤسا و اشراف تقسیم کنی، 
آنها  به  را  ما  )و سهم  بخشی  برتری  ما  بر  را  آنها  و 
به  سپس  شود  محکم  حکومتت  های  پایه  تا  دهی( 
باز گردی؟!  بالسوّیه وعدالت در رعیت  برنامه تقسیم 
امام )علیه السالم( )از این پیشنهاد ناراحت شد و( این 
خطبه را ایراد فرمود و با صراحت گفت : برای رسیدن 
به یک هدف مقّدس نباید از وسیله نامقّدس و گناه آلود 
استفاده کرد، که این کار با منطق اسالم سازگار نیست 
فرمود : »آیا به من پیشنهاد می کنید که برای پیروزی 
خود، از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت 
أَْطُلَب  أَْن  )أَتَْأُمُرونِّی   »! ؟  جویم  استمداد  کنم،  می 

ِّیُت َعلَْیِه(. النَّْصَر بِالَْجْوِر ِفیَمْن ُول
چگونه  ؟  نیست  عدالت  اجرای  حکومت،  هدف  مگر 
پایه های  با ظلم و ستم،  شما پیشنهاد می کنید که 
حکومت را محکم کنم ؟ ! این تناقضی است آشکار، و 

پیشنهادی است بر خالف رضای پروردگار !
سپس افزود : »به خدا سوگند ! من ِگرد چنین کاری 
نمی گردم مادامی که شب و روز پشت سرهم در آیند، 

و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب دارند !« 
)3( نَْجٌم  )َواهللِ اَل أَُطوُر)1( بِِه َما َسَمَر َسِمیٌر)2(، َوَما أَمَّ

َماِء نَْجمًا(. ِفی السَّ
امام )علیه السالم( برای بیان عزم راسخ خود در این 
کار صریحترین و محکم ترین جمله ها را فرموده، از 
دیگر  از سوی  کند  یاد می  نام خدا سوگند  به  یکسو 
جمله »ال اَُطُور« را به کار می برد که مفهومش این 
و  نزدیک  بلکه  کنم  نمی  کاری  چنین  تنها  نه  است، 
گرداگرد آن نیز نخواهم آمد، واز سوی سّوم به حرکت 
مستمر و جاودانی ستارگان در آسمان و شب و روز در 
پهنه زمین اشاره می کند، کنایه از این که، اگر عمر 
آلوده چنین تبعیض و  جاودان هم داشته باشم هرگز 

جور و ستمی نخواهم شد.
برای تأکید بیشتر می افزاید : »اگر این اموال از خودم 
تقسیم  مساوی  طور  به  آنها  میان  در  یقین  به  بود 
میکردم، تا چه رسد به این که این اموال، اموال خدا 
است« )و متعلق به بیت المال مسلمین است( )لَْو َکاَن 

ْیُت بَْیَنُهْم، َفَکْیَف َوإنََّما الَْماُل َماُل اهللِ(. الَْماُل لِی لََسوَّ
و  بین  ظاهر  گروهی  برای  سخنان  این  بیان  چه  گر 
کوتاه نظر و آنها که حقیقت را در پای مصلحت قربانی 
پیامبر  سّنت  مقابل،  در  ولی  بود  ناخوشایند  کنند  می 
و  قرآن مجید  تعلیمات  و  وآله(  علیه  اهلل  اکرم )صلی 
ارزش های واالی اسالمی را با این سخن احیا فرمود، 
که شرح آن در بحث نکات به خواست خدا خواهد آمد.
کار  این  مفاسد  بیان  به  السالم(  )علیه  امام  سپس 
)تبعیض و جور و ستم و تقسیم ناعادالنه بیت المال( 
بخشیدن   ! باشید  »آگاه   : فرماید  می  چنین  پرداخته 
چند  هر  است  اسراف  و  تبذیر  موردش،  غیر  در  مال 
کسی  سربلندی  سبب  دنیا  در  کار  این  است  ممکن 
که آن را انجام داده است شود، ولی در آخرت، موجب 
)چند  را  او  کار  این  گشت،  خواهد  وی  سرافکندگی 
روزی( در میان مردم )دنیاپرست( گرامی می دارد ولی 
در پیشگاه خدا به زمینش می افکند !« )أاََل َوإنَّ إْعَطاَء 
َیْرَفُع َصاِحَبُه  َوُهَو  َوإْسَراٌف،  تَْبِذیٌر  ِه  َحقِّ َغْیِر  الَْماِل ِفی 
نَْیا َوَیَضُعُه ِفی اآلِخَرِة، َوُیْکِرُمُه ِفی النَّاِس َوُیِهیُنُه  ِفی الدُّ

ِعْنَد اهللِ(.
به صورت  به یک معنی و  »تبذیر« و »اسراف« گاه 
مترادف به کار می رود و گاه به دو معنی زیرا »تبذیر« 
به معنی دقیق کلمه با اسراف متفاوت است »تبذیر« 
از ماّده »بذر« به معنی پاشیدن دانه است و در جایی 
بکار می رود که انسان نعمت خدا را ضایع کند و به 
دور بریزد و به تعبیر دیگر »ریخت و پاش« کند و به 
ولی  در غیر موردش مصرف کند  را  مال  تعبیر دیگر 
»اسراف« زیاده روی در مصرف کردن نعمتهاست به 

طوری که از حّد اعتدال بیرون باشد بی آن که ظاهراً 
و  زیاد  بسیار  غذای  که  این  مثل  گردد  ضایع  چیزی 
گران قیمتی برای چند نفر تهیه کنند که با قیمت آن 

بتوان ده ها نفر را تغذیه کرد.
به  سخنش،  از  بخش  این  در  السالم(  امام)علیه 
مورد  غیر  در  اموال  صرف  الهی  و  معنوی  سوء  آثار 
در  انسان  است  ممکن  که  فرموده  اشاره  استحقاق، 
سایه آن چند صباحی در میان مردم صاحب نفوذ شود 
ولی در پیشگاه الهی به کلّی سقوط خواهد کرد و در 

قیامت مجازات سنگینی خواهد داشت.
این که می فرماید : بخشیدن چنین مالی »تبذیر« و 
و  تبذیر  به خاطر آن است که سبب  »اسراف« است 
از حّد  بیش  آنها که  زیرا  در جامعه می گردد  اسراف 
گرفته اند در غالب نه حاضرند به دیگری ببخشند و نه 
خود امکان جذب آن را دارند ناچار به اسراف و تبذیر 

کشیده می شوند.
سپس به آثار سوء دنیوی آن می پردازد می فرماید : 
استحقاق و  را در غیر مورد  »هیچ کس مال خویش 
نزد غیر اهلش قرار نداد مگر این که سرانجام خداوند 
او را از سپاسگزاری آنان محروم ساخت و محّبتشان 
را متوجه دیگری نمود، تا آن جا که اگر روزی پایش 
بلغزد و به کمک آنان نیاز داشته باشد بدترین دوست 
و پست ترین رفیق خواهند بود !« )َولَْم َیَضِع اْمُرٌؤ َمالَُه 
ِه َواَل ِعْنَد َغْیِر أَْهلِِه إالَّ َحَرَمُه اهلُل ُشْکَرُهْم،  ِفی َغْیِر َحقِّ
ُهْم. َفإْن َزلَّْت بِِه النَّْعُل َیْومًا َفاْحَتاَج إلَی  َوَکاَن لَِغْیِرِه ُودُّ

ُم َخِدین()3(. َمُعونَتِِهْم َفَشرُّ َخلِیل َوأاَْلَ
ُم َخِدین« با توجه به این که »لؤم« به  تعبیر به »أاَْلَ
معنی پستی و »خدین« به معنی دوست است اشاره 
به این می باشد که آنها در روز گرفتاری شخصی که 
به ایشان کمک کرده، نه تنها کمکی به او نمی کنند 
بلکه لئامت و پستی را به جایی می رسانند که شاید 

جزء سرزنش کنندگان درآیند.
واین که جمعی از شارحان و یا مترجمان »نهج البالغه« 
معنی سرزنش را از این عبارت فهمیده اند شاید به خاطر 
این باشد که مصداق روشن پستی در هنگام گرفتاری 

دوست است.
تاریخ و تجربه های شخصی ما نیز بارها نشان داده 
ثروتهای  که  آنها  و  ستمگران  از  بسیاری  که  است 
به  دادند  می  خود  دوستان  به  حساب  بی  و  هنگفت 
گرفتار  خود  اعمال  مکافات  چنگال  در  که  هنگامی 
بلکه دوستان  نشتافت  آنها  یاری  به  شدند هیچ کس 
قدیم آنها بیش از افراد بیگانه به آنها بی مهری کردند 
و شعر معروف »حافظ« که در زبان توده مردم شهرت 

بسیار دارد ناظر به همین معناست. 

َماءِ نَْجماً ! لَْو  ِّیُت َعلَْیِه ! َواهللِ اَل أَُطوُر بِِه َما َسَمَر َسِمیٌر، َوَما أَمَّ نَْجٌم ِفی السَّ أَتَأُْمُرونِّی أَْن أَْطُلَب النَّْصَر بِالَْجْورِ ِفیَمْن ُول
ِه تَْبِذیٌر َوإْسَراٌف، َوُهَو َیْرَفُع  ْیُت بَْیَنُهْم، َفَکْیَف َوإنََّما الَْماُل َماُل اهللِ ! أاََل َوإنَّ إْعَطاَء الَْماِل ِفی َغْیِر َحقِّ َکاَن الَْماُل لِی لََسوَّ
ِه َواَل ِعْنَد َغْیِر  نَْیا َوَیَضُعُه ِفی اآلِخَرةِ، َوُیْکِرُمُه ِفی النَّاِس َوُیِهیُنُه ِعْنَد اهللِ. َولَْم َیَضِع اْمُرٌؤ َمالَُه ِفی َغْیِر َحقِّ َصاِحَبُه ِفی الدُّ
أَْهلِِه إالَّ َحَرَمُه اهللُ ُشْکَرُهْم، َوَکاَن لَِغْیِرهِ ُودُُّهْم. َفإْن َزلَّْت بِِه النَّْعُل َیْوماً َفاْحَتاَج إلَی َمُعونَتِِهْم َفَشرُّ َخلِیل َوأاَْلَُم َخِدین ! 
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

- آیا سیستم آسیکودا در آن گمرك پیاده سازي شده 
است؟مزایایي این سیستم را در امر توسعه تجارت 

بیان نمایید. 
بله این سیستم در سال 1385  در این گمرک پیاده سازي شده 
است. سیستم آسیکودا در بیان ساده یعني سیستم مکانیزه امور 
گمرکي مي باشد، تهیه اظهارنامه و پروانه هاي صادراتي و وارداتي 
بصورت کاماًل مکانیزه توسط این سیستم انجام مي گیرد.مزایاي 
این سیستم شامل: تهیه گزارشات آماري از ارزش و وزن کاالهاي 
صادراتي و وارداتي،نوع کاالها،میزان فعالیت تجار،نظارت و کنترل 
در ورود و خروج کاال، کاهش و جلوگیري از فساد اداري،کاهش 

زمان ورود و خروج کاال از کشور مي باشد. 
- روند رسیدگي به پرونده هاي قاچاق کاال در گمرك 

چگونه است؟
روند رسیدگي به پرونده هاي قاچاق کاال  بدین صورت است 
که : نیروي  انتظامي  و واحدین کاشف پس از کشف کاال به 
ظن قاچاق جهت اجراي قوانین و مقررات مربوطه کاال را تحویل 
گمرک مي نمایند. لذا پس از تحویل وتشکیل پرونده، درصورت 
ارایه اسناد مثبته گمرکي موضوع ماده 280 آیین نامه اجرایي قانون 
امور گمرکي ازسوي مالکین کاال، بررسي ودرصورت انطباق نسبت 
به استرداد آن اقدام و چنانچه اسناد ارایه شده مطابقت نداشته باشد 
ویا اصواًل کاال فاقد مدارک واسناد گمرکي باشد، پس از ارزیابي به 
استناد بند الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتي 
مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اقدام مي گردد، در 
صورتیکه بهاي مال پرونده کمتر ازده میلیون ریال باشد به ضبط 
کاال اکتفا و در غیر اینصورت به جهت شمول مورد با بند ب ماده 
2 قانون اخیرالذکر گمرک به عنوان سازمان شاکي برعلیه متهمین 
اعالم جرم نموده وآنها را به مراجع  قضایي جهت رسیدگي معرفي 

مي نماید.   
(قاچاق چه  وارداتي  و  - عمده کاالهاي )صادراتي 

مي باشد؟
اقالم عمده کاالهاي صادراتي قاچاق پیاز زعفران و اقالم عمده 
کاالهاي وارداتي قاچاق پارچه، البسه، شمش نقره، برنج، لوازم 

خودرو، تلفن، گوسفند زنده مي باشد.
- کاالهاي عمده صادراتي به کشور افغانستان شامل 

چه اقالمي است؟
با توجه به اینکه بیش از 99 درصد صادرات به کشور افغانستان 
انجام مي شود.عمده ترین اقالم وارداتي شامل شاهدانه، برگه 

زردآلو، عدس،کنجد،ماش، اسپند،زیره، زرد چوبه و برنج مي باشد.
عمده ترین اقالم صادراتي شامل: فرش ماشیني، موکت، نخ پشم، 
ژاکت، موتورسیکلت، رب گوجه فرنگي،لوله خرطومي، گز، تافي 

مغزدار و گچ  مي باشد. 
- گمرکات خراسان جنوبي چند بازارچه مرزي داشته و 
روند صادرات و واردات در بازارچه هاي مرزي چگونه 

است؟
این گمرکات داراي چهار بازارچه مرزي)میل 73،میل 75،یزدان و دو 
کوهانه( مي باشد که ارزش و وزن و درصد افزایش یا کاهش ارزش 
کاالهاي صادراتي از بازارچه هاي مذکور در سال  1388 نسبت به 

سال قبل به شرح جدول مقابل مي باشد:
- آیا گمرك میل 78 در حال حاضر فعال است ؟ در 

صورت فعالیت نوع فعالیت و میزان آن را بیان نمایید.
گمرک میل 78 در حال حاضر فعال است و  فعالیت آن  صادرات کاال 
مي باشد که  رویه صادرات مشتقات نفتي نیز اخذ شده و پیگیري اخذ 

سایر رویه هاي گمرکي از جمله ترانزیت  در دستور کار است. 

- مهمترین اقداماتي که در گمرکات استان در بحث 
توسعه صادرات از استان انجام شده را ذکر نمایید.

عمده ترین برنامه هاي در دست اجرا  جهت افزایش صادرات  
عبارتند از :

1-بهره برداري و تجهیز مرز رسمي گمرکي میل 78 
2-اخذ مجوز صادرات مشتقات نفتي براي  مرز رسمي گمرکي 

میل 78 
3-افزایش رویه هاي گمرکي از گمرکات استان نظیر ترانزیت 

داخلي وخارجي 
4-پیگیري  اخذ مجوز صادرات پسته 

5-ارزیابي درمحل 
6-پیگیري تصویب ایجاد پایانه صادراتي  دراستان

- موانع و مشکالت موجود در گمرکات استان را  بیان 
نمایید.

مهمترین مشکالت پیش رو جهت توسعه گمرکات استان  عبارتند 
از: 1-کمبود  فضاي  اداري و گمرکي در گمرکات استان ،2-

عدم تجهیز گمرکات استان به دستگاه ایکس – ري، 3-کیفیت 
نامناسب جاده هاي مواصالتي به بازارچه هاي مرزي.

و  تعداد  لحاظ  از  استان  در  کاال  قاچاق  - وضعیت 
ارزش در سال 1388 چگونه بوده است؟ افزایش یا 

کاهش نسبت به سال قبل را بیان نمایید.
بیشترین پرونده هاي قاچاق کاال مربوط به پرونده هاي قاچاق 

وارداتي است.
در سال گذشته 1063 فقره پرونده قاچاق کاال به ارزش 15.847 
میلیون ریال در گمرکات استان تشکیل شده که نسبت به سال 
قبل از لحاظ تعداد پرونده قاچاق 66 درصد کاهش و به لحاظ 

ارزش کاالهاي قاچاق  8 درصد افزایش یافته است.       
- میزان و نوع درآمدهاي گمرکات استان در سال 
گذشته و درصد افزایش و یا کاهش آن نسبت به 

سال قبل را بیان نمایید.
کل درآمدهاي گمرکات استان شامل درآمدهاي عمومي وحقوق 
ورودي و  درآمدهاي قاچاق مي باشد که مبلغ آن 6.561  میلیون 
ریال مي باشد،که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد 
داشته است. مبلغ درآمدهاي قاچاق 2.188  میلیون ریال مي باشد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6  درصد افزایش یافته است.

صادرات  زمینه  در  استان  گمرکات  فعالیتهاي   -
کاالهاي خاص چگونه است ؟

مجوز صادرات زعفران از گمرک بیرجند  اخذ شده است ولي 
تا کنون از سوي تجار درخواستي جهت صادرات زعفران ارایه 

نشده است.
مجوز صادرات مشتقات نفتي نیز براي گمرک میل 78 اخذ شده 

است .       

- شاخص ترین فعالیتهاي گمرکات استان در سال 
گذشته چه بوده است ؟

عمده ترین اقدامات اجرا شده  در گمرکات استان در سال گذشته 
عبارتند از :

• بهره برداري و تجهیز گمرک میل 78:
بهره برداري  از مرز گمرکي میل 78  مزایاي  دیگري براي استان  
و تجار از جمله  کوتاه شدن مسیر حمل کاال از بنادر جنوب به 
سمت کشور افغانستان،کاهش هزینه تمام شده حمل کاال  از بندر 
چابهار یا سایر مرزهاي کشور تا افغانستان،افزایش ضریب امنیت 
منطقه و مرز ،افزایش صادرات کاال و همکاریهای منطقه ای، 
رونق گردشگري استان،توسعه اقتصادی منطقه در جهت ایجاد 
اشتغال، افزایش درآمد مردم، عملیاتی شدن محورحمل ونقل 
و ترانزیتی شرق کشورکه از مصوبات هیأت محترم وزیران و 
افزایش درآمد ملی ناشی از ترانزیت کاال را به دنبال خواهد داشت. 

• احداث 12 واحد منازل سازماني جدید
• پیگیري در خصوص راه اندازي سیستم ارزش وب بنیاد در 

گمرک خراسان جنوبي
• اخذ مجوز صادرات مشتقات نفتي از استان

• تالش درجهت اخذ مجوز رویه هاي مختلف گمرکي ازقبیل 
ترانزیت کاال 

• پیگیري در خصوص اختصاص زمین مجاور گمرک بیرجند 
جهت توسعه فعالیتهاي گمرکي

• استخدام 40 نفر نیروي جدید االستخدام درگمرکات استان.
تولیدي  واحدهاي  موردنیاز  اولیه  مواد  واردات  مجوز  اخذ   •
استان با استفاده از انبار اختصاصي واحدهاي تولیدي:واردات 
 کاال از طریق این گمرکات به خصوص مواد اولیه و کاالهاي 
سرمایه اي براي این استان که به لحاظ صنعتي نوپا مي باشد، 
باعث دسترسي سریع بخش تولید به مواد اولیه ،کاهش زمان 
ترخیص کاال و هزینه هاي آن که از عوامل مؤثر بر قیمت 
صنایع  ایجاد  در  تسهیل  و  باشد،تسریع  مي  کاال  شده  تمام 
فرآوري، بسته بندي و تبدیلي محصوالت فوق و در نهایت 

رونق اقتصادي استان را بدنبال دارد.  
با  ارتباط  اندازي سامانه ویدئوکنفرانس جهت  نصب و راه   •

گمرک ایران و سایر گمرکات کشور.
• بازرسي هاي دوره اي از گمرکات تابعه استان و اعالم نتایج 

به ستاد گمرک ایران.
با اجرای برنامه های عملیاتی فوق، قطعاً زمینه های تحول در 

گمرک استان بیش از پیش فراهم خواهد آمد.

مصباح، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبي

سیستم آسیکودا در
 بیان ساده یعني سیستم مکانیزه امور گمرکي

16گفت و گو
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راستای اطالع رسانی و معرفی مزیتها و فرصتهای  در 
جذب  برای  موجود  مشوقهای  و  استان  گذاری  سرمایه 
با  گفتگویی  جنوبی،  خراسان  استان  به  گذار  سرمایه 
 رییس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد 
خدمات  مرکز  رییس  نایب  و  استان  گذاری   سرمایه 
سرمایه گذاری خراسان جنوبی انجام شده است که اهم 

مطالب ارایه شده توسط ایشان به شرح ذیل می باشد. 
استان خراسان جنوبی با وجود برخورداری از منابع غنی 
طبیعی، تنوع آب و هوایی، قابلیتهای گردشگری، نیروی 
کار جوان و تحصیل کرده با مسایلی نظیر بیکاری، پایین 
بودن سطح درآمد سرانه، سهم نامتناسب از تولید ناخالص 
قیمت  افزایش  مادر،  صنایع  از  برخورداری  عدم  ملی، 
 تمام شده تولیدات و عدم وجود مشوق های چشمگیر 
سرمایه گذاری، یکسان بودن نرخ سود تسهیالت بانکی 
در سراسر کشور و استثناء نبودن مناطق توسعه نیافته  یا کمتر 
توسعه یافته و ... روبرو می باشد که به تبع منجر به عدم تمایل 
به سرمایه گذاری و عدم شکل گیری طرح های توسعه ای در 
استان گردیده است. که به این منظور ودر راستای پیروی 
از سیاستهای کالن دولت جمهوری اسالمی جهت کمک 
به رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته و جبران 
عقب ماندگی این استانها و تدوین راهکارهای کاربردی و 
عملیاتی برای برون رفت از وضع موجود و ایجادتفاوت 
معنادار میان معافیتها ومزایا ومشوقهای سرمایه گذاری 
کمیته  برخوردار،  مناطق  با  مقایسه  در  مناطق  این  در 
کمتر  مناطق  در  گذاری  سرمایه  جذب   تخصصی 
توسعه یافته با عضویت سازمانهای امور اقتصادی و دارایی  
استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایالم، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی،کردستان و 
گلستان تشکیل شده است که در اولین جلسه این کمیته 
چگونگی تدوین بسته مشوقهای سرمایه گذاری در مناطق 
کمتر توسعه یافته با توجه به پتانسیل ها وظرفیت های 
منطقه ای  این استانها مورد بررسی و اظهارنظرکارشناسی 
قرار گرفت. در جلسات این کمیته پیشنهاد گردیده است 
تا جهت ایجاد زیر ساخت در استانهای کمتر توسعه یافته، 
بسته تشویقی- حمایتی سرمایه گذاری تهیه گردد که از 
جمله پیشنهادات: معافیت طرحهای سرمایه گذاری مناطق 
از پرداخت حقوق وعوارض  یافته  محروم وکمتر توسعه 
گمرکی جهت کلیه ماشین آالت وتجهیزات وارداتی، تعیین 
نرخ بیمه کارگران شاغل در واحدهای تولیدی تا 50 درصد 
کمتر از نقاط برخوردار، ورود بی قید وشرط شرکتهای دولتی 
از جمله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان 
آغاز  برای  ایران  معدنی  وصنایع  معادن  نوسازی   توسعه 
اقتصادی وصنعتی ومعدنی وتامین  طرح های زیربنایی 
وکارمزد  سود  نرخ  درصد،کاهش   49 سقف  تا  سرمایه 
تسهیالت دراین استانها به میزان 5 درصد نسبت به سایر 
استانها، الزام دولت برای تامین آب – برق-گاز- تلفن و 

کتاب راهنمای سرمایه گذاری استان 
به زودی منتشر می گردد

راه دسترسی تا ورودی واحدها وطرح های بزرگ سرمایه 
گذاری در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی وتخفیف در 
هزینه های واگذاری زمین، معافیت 100 درصدی واحدهای 
جدید صنعتی ومعدنی وشمول معافیت حداقل 20درصدی 
از  موجود  ومعدنی  صنعتی  واحدهای  موجود  اشتغال  از 
پرداخت بیمه سهم کارفرما ویژه مناطق کمتر توسعه یافته 
و... در بسته مذکور ارایه گردیده است. آنچه در این بسته حمایتی 
مدنظر است اختصاص امتیازات ویژه عالوه برقوانین ومقررات 
موجود ودرجهت حمایت از سرمایه گذاران دراین مناطق بوده 
است که منجر به افزایش انگیزه برای حضور سرمایه گذاران 
وفعاالن اقتصادی وشرکت های داخلی وخارجی در این 
مناطق خواهد گردید. البته الزم بذکر است که بسیاری از 
این معافیتها ومزایا نیاز به اصالح مقررات باالخص مصوبه 
مجلس دارد که انشاءا... پس از نهایی شدن در هیأت دولت 
و  رسانی  اطالع  راستای  در  همچنین  گردد.  می  مطرح 
شناساندن توانمندیها و فرصت های سرمایه گذاری استان 
به سرمایه گذاران و راهنمایی کردن و دادن مشاوره به آنان، 
اقدام به راه اندازی سایت »مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
www.investin-خراسان جنوبی« به آدرس اینترنتی

sk.ir  کرده که آخرین اطالعات دستگاه های اجرایی درآن 
قرار گرفته و مسئولیت صحت و به روز رسانی اطالعات بر 
عهده دستگاه های اجرایی ذیربط می باشد. عالوه بر این 
مراحل طراحی و تدوین کتاب » راهنمای سرمایه گذاری 

در استان خراسان جنوبی« به پایان رسیده است و به زودی 
منتشر خواهد شد. این کتاب حاوی شرایط ، مدارک و فرآیند 
صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل 
مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری است که در استانها 
توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه ستاد 
سرمایه گذاری استان منتشر و در فواصل زمانی مورد بازبینی 
و به روز رسانی قرار می گیرد و تنها مستند تعیین تکلیف 
متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی می باشد. 
و به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطالعات مورد 
نیاز سرمایه گذاران، دستگاههای اجرایی موظف به ارایه فرایند 
صدور مجوز و چارت آن به دبیرخانه ستاد می باشند . الزم به 
ذکر است که در جهت تدوین کتاب راهنمای سرمایه گذاری 
نزدیک به دو هزار نفر ساعت جلسات کارشناسی با حضور 
نمایندگان تام االختیار دستگاه های اجرایی گذاشته شده است. 
همچنین جلد دوم کتاب تحت عنوان) توانمندیها و فرصتهای 
همکاری با  جنوبی(   خراسان  استان  در  گذاری   سرمایه 

دستگاه های اجرایی در حال تدوین بوده و حدود 60 درصد 
پیشرفت اجرایی داشته است و درآینده نزدیک این کتاب نیز 
منتشر و در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت.

در پایان امیدوارم با تدوین بسته تشویقی – حمایتی سرمایه 
گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و تسهیل فرآیند سرمایه 
گذاری و شناساندن توانمندیها و فرصتهای استان، بسترهای 

الزم  برای جذب سرمایه گذاری فراهم گردد.

رمضانی؛ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
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 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389
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استان  دولتی  بانکهای  سپرده  مانده  وضعیت  بررسی   )1
خراسان جنوبی در پایان خرداد 89  

 89 خرداد  پایان  در  استان  دولتی  بانکی  های  سپرده  کل  میزان 
درصد   75 میزان  این  از  که  باشد  می  ریال  میلیارد  بر 9299  بالغ 
 مربوط به بانکهای تجاری و 25 درصد مربوط به بانکهای تخصصی 
سهم  که  شود  می  مشاهده  جدول  آمار  در  دقت  با  باشد.   می 
سپرده های جاری دیداری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری 
سایر  همچنین  و  ارزی  های  سپرده  و  مدت  بلند  و  مدت   کوتاه 
سپرده  ها از کل سپرده های بانکی دولتی استان به ترتیب عبارتند  

23 ، 15 ، 34 ،23 ، 0، 5  درصد .
بانکهای  بین  در  سپرده  مانده  میزان  بیشترین  جدول  به  توجه  با 
دولتی استان مربوط به بانک ملی با 2223 میلیارد ریال )24 درصد( 
و کمترین میزان را بانک های توسعه صادرات ، صنعت و معدن و 
پست بانک به خود اختصاص داده است. همچنین میزان سهم هر 
کدام از بانکهای دولتی استان از کل سپرده های بانکی در جدول 

مزبور نمایان است.

بررسی عملکرد مقایسه ای بانکهای دولتی خراسان 
جنوبی در طی سال 1389

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

جدول 1( مانده کل سپرده های  بانک ها ی دولتی استان  تا پایان خرداد  1389 )میلیارد ریال(

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

2( بررسی وضعیت میزان تسهیالت اعطایی بانکهای دولتی استان 
بررسی میزان کل تسهیالت اعطائی توسط سیستم بانکی دولتی استان در پایان 
خرداد 89  که در جدول شماره )2( نشان داده شده است حاکی است که کل 
این میزان بالغ بر 10767 میلیارد ریال می باشد که از این میزان 6255 میلیارد 
ریال)58 درصد( مربوط به بانکهای تجاری و 4513 میلیارد ریال )42 درصد( به 

بانکهای تخصصی اختصاص داد.
کل  از  دولتی  بانکهای  کلیه  توسط  اعطائی  تسهیالت  انواع  سهم  همچنین 
تسهیالت اعطایی در پایان خرداد 89  عبارتند از خالص تسهیالت عادی دولتی 
0 درصد ، خالص تسهیالت عادی غیر دولتی 67 درصد، تسهیالت تبصره ای و 

تکلیفی 33 درصد.
با دقت در جدول فوق مالحظه می شود بیشترین میزان تسهیالت بانکهای دولتی 
در استان خراسان جنوبی توسط بانک کشاورزی با 2294 میلیارد ریال و کمترین 
میزان آن توسط پست بانک با 60  میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شده است. 
مقایسه سهم هر کدام از تسهیالت اعطائی توسط بانکهای دولتی استان  در همان 

جدول نشان داده است.

جدول2 (    مصارف بانکهای دولتی استان برحسب بخش های عمده غیر دولتی 
اقتصادی تا پایان خرداد ماه 1389  )میلیارد ریال(

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

مصارف بانکهای دولتی استان به تفکیک بخشهای اقتصادی
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بخشهای  بر حسب  استان  دولتی  بانکهای  بررسی وضعیت مصارف   )3
عمده غیر دولتی اقتصاد

میزان کل مصارف بانکهای دولتی استان خراسان جنوبی در پایان خرداد 89  به میزان 
9153 میلیارد ریال می باشد که از این میزان 30 درصد در بخش کشاورزی ، 25 درصد 
،  23 درصد در  در بخش مسکن و شهرسازی،  22 درصد در بخش صنعت و معدن 
بخش بازرگانی و سایر بخشها اختصاص داده شده است. همچنین با دقت در آمار جدول 
شماره )3( مالحظه می شود بیشترین میزان مصارف مربوط به بانک کشاورزی با 2294  
میلیارد ریال ) 25 درصد (  و ملی با  1848 میلیارد ریال ) 20 درصد ( و کمترین میزان 
آن مربوط به بانک صنعت و معدن با 133 میلیارد ریال ) 1 درصد ( و پست بانک 66 

میلیارد ریال ) 1 درصد (  اختصاص دارد.
مقایسه سهم هر کدام از بخشهای عمده اقتصادی از کل مصارف بانکهای دولتی استان 

در جدول فوق نشان داده شده است.

اقتصادی  مختلف  بخشهای  در  استان  دولتی  بانکهای  مصارف  مانده   )4
براساس عقود اسالمی 

با توجه به جدول ، کل مانده مصارف بانکهای دولتی استان تا پایان خرداد ماه 89 
برابر 10898 میلیارد ریال می باشد که 59 درصد  آن متعلق به بانکهای تجاری 

و 41 درصد دیگر سهم بانکهای تخصصی است.
همچنین بیشترین سهم در بین بانکها  متعلق به بانک کشاورزی با 21 درصد  

می باشد.
بیشترین مانده مصارف بانکهای استان مربوط به فروش اقساطی است که 49 

درصد از کل مانده مصارف را در بر دارد.
مصارف بانکهای دولتی استان برحسب بخش های عمده غیر دولتی اقتصادی تا 

پایان خرداد ماه 1389  )میلیارد ریال(

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

جدول3(    مانده مصارف بانکهای دولتی استان دربخشهای مختلف اقتصادی بر اساس 
عقود اسالمي تا پایان خرداد 1389    ) میلیارد ریال (

جدول4(    انده کل تسهیالت اعطایي بانک های دولتی استان تا پایان خرداد   1389    )میلیارد ریال(

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی

مانده کل تسهیالت اعطایی بانکهای دولتی استان در پایان خرداد 89

   مأخذ : شورای هماهنگی بانکهای استان خراسان جنوبی
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میزان تعداد بیمه نامه های صادر شده در کل استان بالغ بر 115118 
باالترین  با 104690  فقره  ایران  بیمه  آنها  از بین  باشد که  فقره می 
دارا  را  شده  صادر  بیمه  میزان  کمترین  فقره   1242 با   دانا  بیمه   و 
می باشند . میزان حق بیمه های صادر شده استان در بهار سال 89  بالغ 
بر 45817 میلیون ریال می باشد که بیشترین حق بیمه صادره مربوط 
به شرکت بیمه ایران با 32088 میلیون ریال و کمترین  آن به بیمه  
البرز با  2438  میلیون ریال اختصاص دارد . میزان خسارت شرکتهای 
بیمه استان خراسان جنوبی نیز  26418  میلیون ریال می باشد ، که از 
این میزان بیمه ایران با  14483 میلیون ریال دارای بیشترین سهم و 

کمترین سهم به بیمه البرز با 2734  میلیون ریال اختصاص دارد.

عملکرد شرکتهای بیمه ) ایران ، آسیا ، البرز ، دانا ( در بهار 89
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ازآنجا که میزان مطالبات معوق و وصول نشده بانک ها و 
مؤسسات تأمین کننده منابع مالی طرح ها بیانگر این موضوع 
بوده که بررسی کارشناسی طرح ها  از منظراقتصادی 
و امر نظارت بر مصرف دقیق تسهیالت را در محل 
توجه  مورد  است  بایسته  و  شایسته  که  آنطور  خود 
به  مکلف  دولت  راستا  این  در  و  نگرفته  قرار  خاص 
مشاوره  گروههای  جمله  از  جدیدی  نهادهای  ایجاد 
اساس ماده 5  بر  دولتی  غیر  گذاری  سرمایه  و  مالی 
قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانک و کاهش هزینه های 
طرح  و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش 
منابع مالی وکارایی بانک ها گردید. از جمله این نهادهای 
جدید شکل گیری کانونی تحت عنوان کانون  مشاوران 
 Banking &credit(اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
منظور  به   )investment consultant center
ساماندهی امر اعطای تسهیالت و افزایش کیفیت ارزیابی 
فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و کاهش ریسک اعتباری 
و عملیاتی بانک ها بوده است.  این کانون مؤسسه ای 
غیر تجاری، غیر انتفاعی، غیر دولتی که دارای شخصیت 
حقوقی و استقالل مالی بوده شناخته می شود و به استناد 
به  بخشیدن  تحقق  جهت  الذکر   فوق  قانون   5 ماده 
اهداف و رسالت خویش برای مدت نامحدودی از تاریخ 
1386/11/24 تشکیل گردیده است. کانون مسؤولیت مهم 
تهیه طرح توجیه فنی و اقتصادی را از دوش بانک ها 
برداشت و سر فصل های خدمات یک مشاوره اعتباری 
و مالی را به سرمایه گذاران در زمینه های معرفی و ارایه 

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی 

گامی به سوی ارتقاء کیفیت ارزیابی 
طرح ها  وکاهش ریسک بانک ها

حسین شرفی، کارشناس اقتصادی
فرصتهای سرمایه گذاری مناسب، محل اجرای مناسب، 
بررسی دسترسی به عوامل تولید، بررسی و تحلیل جامع 
بازار محصوالت تولیدی، فرآیند اخذ مجوزها و پروانه ها 
و...، طرح توجیه فنی و مالی، اقتصادی و ارایه گزارش های 
نظارتی دوره ای گشود. از جمله مهمترین اهداف اصلی 
تشکیل این کانون: توسعه خدمات مشاوره ای به منظور 
تسریع و تسهیل سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ) اعم 
از کاال و خدمات (، ایجاد تعامل با سازمان ها و نهادهای ملی 
و بین المللی به منظور بسط وگسترش  فرهنگ استفاده از 
خدمات مشاوران سرمایه گذاری، افزایش دانش تخصصی 
مشاوران و آموزش مداوم آنان، صیانت از حرفه و تخصص 
مشاوران، می باشد کانون متشکل از ) شرکت ها(  مشاورانی 
است که دارای سوابق روشن حرفه ای و تخصصی در حوزه 
مشاوره  اعتباری و سرمایه گذاری هستند که مشاوران 
بورس،  بیمه،  بانکی،  صنعتی،  مقررات  و  قوانین  از   باید 
سرمایه گذاری، اشتغال، عوامل تولید، فناوری های روز 
قیمت ها و روند آن اطالع کافی داشته باشد و همچنین 
ضمن آشنایی با شیوه های ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی، 
کاربرد نرم افزارهای تخصصی باید از همکاران تخصصی 
در زمینه مدیریت مالی، حسابداری، فنی و اقتصاد بهره مند 

باشند. 
از لحاظ ساختار می توان به 6 رکن اساسی کانون یعنی: 
مجامع عمومی، شورای عالی، هیأت عالی نظارت، دبیرکل، 
بازرس، هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات اشاره کرد حال 
اعضای کانون کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه ای 
و تخصصی روشن در حوزه مشاوره و سرمایه گذاری هستند 

که صالحیت آنان از سوی کانون بر اساس آیین نامه تأیید 
و تشخیص صالحیت مورد تأیید قرار می گیرد می باشند.

در مورد  پذیرش و تعیین صالحیت عضویت شرکت ها در 
کانون بدین گونه می باشد که  هر یک از شرکت هایی که به 
نحوی در حرفه مطالعات امکان سنجی، فنی، اقتصادی ومالی 
و تهیه طرح های توجیهی، نظارت بر اجرای پروژه ها، تأمین 
منابع مالی فعالیت می نمایند می توانند با پذیرش ضوابط و 
اساسنامه و آیین نامه های داخلی کانون به عضویت درآن 
درآیند. قابل توجه است که تنها شرکت هایی مجاز به ارایه 
خدمات به متقاضیان تسهیالت خواهند بود که موفق به 
اخذ رتبه از کانون شوند یا به بیان دیگر باید رتبه مشارکت 
اعضاء کانون که بر اساس میزان فعالیت و همکاری و 
مشارکت در کانون و نیز جایگاه حرفه ای عضو می باشد  
تعیین گرددکه این رتبه در لوح و کارت عضویت اعضاء درج 

شده و قابل افزایش یا کاهش می باشد.
در خصوص رتبه بندی اعضای کانون باید به دو  گروه 
انسانی،  نیروی  یعنی  دهی  امتیاز  های  شاخص  اصلی 
توانمندیهای سازمانی اشاره کرد که مبنای این تقسیم بندی 
تفکیک قابلیتها و صالحیت های انفرادی مدیران و کارکنان 
از یک سو و قابلیتها و صالحیتهای شخصیت حقوقی و 
دیگر  سوی  از  مشاوره  خدمات  های  شرکت   سازمانی 
می باشد که شاخص های گروه اول ) نیروی انسانی (30 
درصد و گروه دوم ) توانمندی های سازمانی ( 70 درصد 

امتیازات را به خود اختصاص می دهند. 
ضمناً شرکت های مشاوران برای عضو شدن در کانون و 
اخذ رتبه می توانند به سایت : www.bcicc.ir مراجعه 
کنند. حال اگر بخواهیم از خدمات قابل ارایه شرکت های 
مشاوره ای  سخن بگوییم باید به دو مسؤولیت مهم این 

شرکت ها در قبال بانک ها ومشتریان اشاره کنیم: 
1- فرآیند مطالعات امکان سنجی برای احراز توجیه پذیری 
فنی، اقتصادی و مالی طرح های متقاضی دریافت تسهیالت. 
تسهیالت  مصرف  و  عملیات  برتطبیق  نظارت   -2
بانکی  بر اساس طرح مصوب در بانک که در خصوص  
فرآیند بررسی طرح ها یا نظارت بر مصرف تسهیالت 
با حضور مشاوران امکان پذیر است و مشاور در قبال 
قرارداد مشخص در فرآیند مذکور نقش ایفا می کند و 
تنها تعهد مشاور بر اساس قرارداد مشخص می شود و 
مشاوران در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور 
و مستندات موجود ملزم به بررسی طرح ها و نظارت 

برآن ها می باشند.
قابل توجه است که بانک ها و مشتریان برای استفاده از 
خدمات قابل ارائه شرکت های مشاوره ای می بایست 
به یکی از شرکتهای مشاوره ای تأیید صالحیت شده 

توسط کانون مشاوران مراجعه نمایند.
این  جایگاه  و  نقش  شناخت  با  امیداوریم  پایان  در 
به  مثبت  گامی  بتوانیم  ای  مشاوره  های  شرکت 
و  اقتصادی  های  طرح  ارزیابی  کیفیت  ارتقاء  سوی 
کاهش ریسک بانک ها درامر سرمایه گذاری برداریم 
رشد  زمینه  خطر  کم  و  مطمئن  گذاری  سرمایه  با  و 

اقتصادی  بیشتری را در کشورمان فراهم کنیم.
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1( عملکرد جذب اعتبارات استان در سال 88:
الف: اعتبارات هزینه ای:

 مجموع اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای مشتمل بر استانی و ابالغی مبلغ 2.190 میلیارد ریال بوده که عمدتا هزینه شده و کمتر از 6 میلیارد ریال مصرف نشده و  به خزانه عودت 
داده شده است وسهم برگشتی اعتبارات هزینه اي بسیار ناچیز می باشد 

جدول ذیل حاوی اطالعات کامل و نشان دهنده جذب 99.7 درصد اعتبارات می باشد :

بررسي عملکرد جذب اعتبارات استان در سال 
88 و میزان وصول درآمدها در سال 89

نیل به این توفیق ستودنی و جذب حداکثري اعتبارات حاصل نمی شود مگر با پیگیري 
مجدانه استاندار محترم و معاون محترم عمراني ایشان و همت مضاعف سایر مسؤوالن 
و مدیران دستگاههاي اجرایي که در کنار آنها نقش ارزنده و تأثیر گذار ذیحسابان انکار 
ناپذیر است چرا که عالوه بر انجام  مسؤولیت قانونی با تعامل سازنده، ارایه مشاوره 
به مدیران و راهنمایی عوامل اجرایی در جذب صحیح و به موقع اعتبارات با نگاهی 
متعهدانه و دلسوزانه نقش بسزایی در آبادانی و توسعه این منطقه محروم ایفا می نمایند. 
یکی از مشکالت اصلي در  جذب اعتبارات ابالغی اعم از هزینه اي و تملک داراییهاي 
سرمایه اي تأخیر در ابالغ اعتبارات از طرف دستگاههای ملی است که بخش قابل 
توجه آن در اواخر دوره مالی صورت می گیرد و اختیار عمل را از مدیران استانی سلب 

مینماید.
2( عملکرد درآمدهای عمومی استان در سال 89:

وضعیت وصولي درآمد هاي عمومي استاني از ابتداي سال لغایت پایان شهریور 
ماه 89

تملک  و  ای  از هزینه  اعم  استان  اعتبارات  از  89 حدود28درصد  بودجه سال  در 
دارایی های سرمایه ای باید از محل درآمدهای عمومی استان تأمین گردد. به همین 
جهت وصول به موقع وکامل درآمدها در استان نقش بسزایی در ابالغ تخصیص 
اعتبارات استان خواهد داشت وچنانچه وصولی مازاد بر رقم مصوب آن باشد، مابقی 

نیز طبق قانون تحت عنوان مازاد درآمد به استان ابالغ می گردد.
باشد که در 6 ماهه نخست  درآمد مصوب سال 89 استان 504 میلیارد ریال مي 
 6 با سهم مصوب  مقایسه  در  که  ریال وصول شده  میلیارد  بر 287/3  بالغ  رقمي 

ب: اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای :
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود سر جمع اعتبارات تملک تخصیص یافته و پرداختی به دستگاهها مبلغ 1.810 میلیارد ریال بوده که فقط 2.377 میلیون 
ریال به عنوان وجوه مصرف نشده به خزانه عودت داده شده که عمده آن  مربوط به اعتبارات ابالغی می باشد و در نتیجه درصد جذب 99/87 درصد حاصل شده است .

22گزارش

به ترتیب مبلغ 35 میلیارد ریال معادل 14  درصد  ماهه و دوره مشابه سال قبل 
و65 میلیارد ریال معادل 30 درصد رشد داشته است. سهم عمده درآمدهاي وصولي 
مربوط به درآمدهاي مالیاتي و معادل 248 میلیارد ریال مي باشد که بیش از 86 
درصد آنرا تشکیل مي دهد که نسبت به مصوب ودوره مشابه سال قبل به ترتیب 15 
و25 درصد رشد داشته و مابقي در بخش خدمات و فروش کاال 24 میلیارد، جرائم و 
خسارات 6/3 میلیارد، واگذاري دارایي سرمایه اي 1/7 میلیارد، مالکیت دولت 539 
میلیون و بخش متفرقه 6/8 مي باشد. الزم به ذکر است در کنار تالش مدیران 
دستگاههاي اجرایي، ذیحسابان محترم با نظارت دقیق و همه جانبه نقش عمده و 
قابل توجهي در وصول و افزایش درآمدهاي استان ایفا نموده اند که شایسته تقدیر 
مي باشد. تفاوت مبلغ وصولي و مصوب 6 ماهه به میزان 35 میلیارد ریال به عنوان 
مازاد درآمد شناخته مي شود و طبق جزء ل بند)2( ماده واحده قانون بودجه سال 
جاري 50 درصد آن مستقیمًا در اختیار استان و مابقي آن نیز از سرجمع کشوري 
بین استانها توزیع مي شود که این مبلغ اعتبار قابل توجه نقش بسزایي در توسعه و 

آباداني استان خراسان جنوبی خواهد داشت. 
الزم به ذکر است ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که دبیرخانه آن در سازمان امور 
اقتصادی  و دارایی استان مستقر می باشد به ریاست استاندار محترم و جانشینی 
معاون محترم برنامه ریزی ایشان و دبیری رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی در 
جلسات مستمر طی سال بر روند وصول درآمدها و شناسایی منابع جدید درآمدی و 
بررسی علل کسری درآمدها در دستگاههای اجرایی نظارت کامل داشته و از مدیران 
مؤثر در وصول درآمدها و تأمین کننده  سهم مازاد درآمد استان قدردانی می گردد. 
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بندی،  بسته  فرآوری،  کشت،  المللی  بین  مجتمع 
مزارع  کنار  در  زعفران  تروند  صادرات  و  تحقیقات 
به  را  خود  تولیدی  ظرفیت  از  بخشی  زعفران  زیبای 
بازار داخل اختصاص داده است. قابل توجه سازمان ها، 
سیاحتی، مصرف  زیارتی_  تورهای  مدیران  ها،  هتل 
کنندگان عزیز، زائران گرامی  مجموعه ای از بهترین 
به  را  متمایز  های  بندی  بسته  با  همراه  ها  کیفیت 

میهانان شما هدیه می کنیم.
زعفران تروند انتخاب اول زعفران ایران 

و  پیشگام  و  پیشتاز  جنوبی  خراسان  که  هاست  قرن 
پرچمدار تولید بهترین زعفران در جهان است. به همین 
منظور قاینات را پایتخت زعفران جهان می نامند. به 
پاس این جایگاه و حفظ آن بر آن شدیم تا این پیش 
وتحوالت  تغییرات  ترین  جدید  با  همچنان  را  قدمتی 
آینده  نسلهای  تقدیم  و  دهیم  بسط  جهانی  بازارهای 
این  در  را  افتخار  پر  پرچم  این  همچنان  و  نماییم 
داریم.  نگه  افراشته  بر  زعفران،  تولید  کهن  سرزمین 
بدین منظور در سال 1375 کلنگ اولین واحد اصولی، 
سورت، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران را در 
شهرک صنعتی قاین بر زمین زدیم و در سال 1381 
با  ماه همزمان  آبان  و 12  در 11  پروژه  کار  اتمام  با 
واحد  اولین  زعفران،  ملی  جشنواره  اولین  برگزاری 
اصولی سورت ، فرآوری بسته بندی و صادرات زعفران  
با نام شرکت تروند زعفران قائن  را راه اندازی نمودیم. 
با اصول علمی و  را  امروز مرغوبترین زعفران جهان 
ابزار،  روش،  از  استفاده  با  بهداشتی  کاماًل  شرایط  در 
تجهیزات مناسب، منابع انسانی متخصص و همگام با 
رعایت آخرین استانداردهای ملی و بین المللی به نحو 

صحیح فرآوری و صادر می نماییم. 
اند  عقیده  این  بر  کشاورزی  صاحبنظران  و  کارشناسان 

تروند زعفران
که قاینات بهترین شرایط اقلیمی را برای کاشت، داشت 
کارشناسان  این  گرچه  دارد  زعفران  برداشت  و 
دلیل  را  دیار  این  خاک  ذاتی  استعداد  و  حاصلخیزی 
را  این  اما  دانند  می  قاینات  زعفران  مرغوبیت  عمده 
نمی توان نادیده انگاشت که تجربه دیرپای هم نفسی 
با زعفران رازی سر به مهر است در دستان پینه بسته 
و چشمان به گود نشسته ی مردمان خستگی ناپذیر 
کویر و این راز است که زعفران قاینات را از دیگر نقاط 
ممتاز می دارد و باعث سرآمد شدن و شاخص شدن 
محصوالت شرکت تروند و فرآورده های تولیدی این 
واحد نسبت به محصوالت مشابه می گردد. این وجه 
تمایز را با دریافت تندیس واحد نمونه کشور از لحاظ 
کیفیت در سال 1384 از مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران، دریافت لوح صادر کننده نمونه و برتر 
وزارت  سوی  از   1388 و   1385 سالهای  در  کشور 
بازرگانی، واحد نمونه کیفی استانی از اداره استاندارد و 
تحقیقات صنعتی استان در سال 1383 و واحد نمونه 
استان  غذایی  مواد  بر  نظارت  اداره  از  استانی  کیفی 
کیفیت  لحاظ  از  نمونه  صادرکننده   ،1388 سال  در 
صادر  و   1387 سال  در  استان  تحقیقات  و  استاندارد 
کننده نمونه متمادی از لحاظ کمیت سازمان بازرگانی 
و واحد صنعتی نمونه برتر از سازمان صنایع و معادن 

سال 1389 در عمل نشان داده است. 
ساخت  پروانه  بودن  دارا  بر  عالوه  زعفران  تروند 
بین  گواهینامه  استاندارد،  مهر  بهداشت،  وزارت  از 
المللی ایمنی غذا ) HACCP ( و سیستم مدیریت 
کیفیت )ISO9001:2008 ( از RWTUV آلمان، 
از   FDA استاندارد  تحت  محصول  سالمت  گواهی 
سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا گواهی تولید در 
شرایط مطلوب )GMP( در سال 1387 با اخذ پروانه 

صالحیت  تأیید  و  معادن  و  صنایع  سازمان   R&D
آزمایشگاه همکار از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی 
 استان )ISO17025 ( ثابت کرده است که این واحد با 
بهره گیری از منابع انسانی و کارشناسان متخصص و 
کارامد و تجهیزات و تکنولوژی به روز دنیا بر آن شده 
تا اثر بخشی فرآیندها و فعالیتهای سازمانی را پیش از 
بار نشستن ریشه های  به  برتداوم  ارتقاء دهد و  پیش 
اصیل یک پروژه کارشناسی ارشد که در فضای علمی 
پرورش یافته تمام تالش و توان خویش را در بالفعل 
ومنابع  انسانی  نیروهای  بالقوه  استعدادهای  نمودن 
بر دانش  تأییدی  به کار گیرد  و مهر  طبیعی منطقه 

بنیان بودن تروند و کیفیت برتر این برند زده باشد. 
برآنیم که با حضوری مستمر و پایدار در بازارهای هدف 
در جهت برتری مطلق زعفران ایرانی تالش نماییم وبا 
ترویج روش های علمی در امر تولید زعفران در منطقه 
به دنبال حفظ منافع کشاورزان، پایداری محصول در 
بازارهای داخلی و خارجی، تثبیت جایگاه محصول در 
بازارهای صادراتی بوده و در جهت اعتالی نام زعفران 
ایران اقدام نماییم و باور داریم که تحقق این امر جزء 

از طریق ارزش های زیر میسر نخواهد شد.
ترین سرمایه  به عنوان مهم  انسانی  منابع  به  •توجه 

شرکت 
توسعه  با  منطقه  اقتصادی  رونق  جهت  در  •تالش 

صادرات مؤثر    
و کسب  و خواست های مشتریان  نیازها  به   •توجه 

رضایت آنها در بازارهای جهانی 
بازار  و  مؤثر  صادرات  برای  شایسته  جایگاه  •احراز 
پیاده  با  و  ایران  زعفران  نام  اعتالی  در جهت  پایدار 
استاندارد  برمبنای  کیفیت  مدیریت  سیستم  سازی 
ISO9001:2008  و سیستم تجزیه وتحلیل عوامل خطر 
زا ونقاط کنترل بحرانی این ارزش ها را سر لوحه کار 

شرکت و به عنوان خط مشی واحد قرار داده ایم. 
ناگفته نباید گذاشت که تروند عالوه بر فعالیت تولیدی، از 
همان آغازین روزهای کار به امر آموزش کشاورزان در 
زمینه تولید علمی زعفران و روش های صحیح فرآوری 
و نگهداری آن نیز همت ویژه گماشته است و کوشیده 
کنندگان  تولید  دسترنج  دارد  که سعی  همچنان  است 
منطقه را به خوبی عرضه کند به آنان بیاموزد که چگونه 
می توان تجربه را با علم درآمیخت و در کشت زعفران 

طرح تازه ای ریخت. 
در این تردیدی نیست که آنان که کودکی خود را در البه 
الی گلهای زعفران گذرانده اند و چهره رنج دیده خود را 
با سرخی زعفران سرخ نگه داشته اند بهتر از دیگران می 
دانند با این موهبت خدادادی چگونه همراه شوند و آن را 
چگونه به اوج  عزت برسانند شرکت تروند زعفران سایه 
بانی است که همین کودکان دیروز و مردان امروز آن را 
فراهم آورده اند تا در سایه آن با همدلی و همصدایی زبان 
زعفران ایران را بیش از گذشته جهانی کنند امید است 
که با تالشهای بی شائبه مسؤولین و اقدامات این واحد 
اصولی بسته بندی بتوانیم نام منطقه قائنات که با قدمتي 
1700 ساله مهد گل پوش های بنفش بوده است را بیش 
از پیش تعالی بخشیم ونام ایران و زعفرانش را بیش از 
پیش پرآوازه وکشور را در عرصه تولیدی طالی سرخ به 

جایگاه شایسته اش برسانیم. 

این فصلنامه قصد دارد در جهت قدردانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی استان در هر 
شماره نسبت به معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید. در این شماره واحد تولیدی تروند زعفران معرفی می گردد:

معرفی 23



 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

عملکرد بورس منطقه ای خراسان جنوبی- تابستان 89

مأخذ : تاالربورس منطقه ای خراسان جنوبی

ارزش معامالت ماهیانه تاالر بورس خراسان جنوبی
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ارزش معامالت منطقه ای خراسان جنوبی در تابستان 89 برابر 103621 میلیون ریال بوده است که از این مقدار 22 درصد در تیرماه، 38 درصد در مردادماه و 40 درصد 
در شهریورماه انجام شد.
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

عمده کاالهای وارداتی از گمرکات استان در فصل بهار 1389

پنج قلم عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان در فصل بهار 1389

مقایسه کاالهای صادراتی برحسب ارزش )هزار دالر(

مقایسه کاالهای وارداتی برحسب ارزش )هزار دالر(

گزارش 25



 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

چکیده 
رشد و توسعه اقتصادي از جمله هدفهایي است 
که هر اقتصادي دنبال مي کند و براي رسیدن 
اتخاد  را  مناسبي  تجاری   سیاستهاي  آن  به 
مي کند.تحلیل گران اقتصادي کشور به موضوع 
توسعه صادرات غیر نفتي بعنوان استراتژي موفق 
براي رسیدن به نرخ رشد اقتصادي باال تأکید 
مي کنند؛  بگونه  اي که در برنامه هاي توسعه 
 اخیر به ایجاد جهش صادراتي بعنوان یکي از 
اساسي ترین هدفها براي تحقق توسعه اقتصادي 
 تأکید شده است.  در این تحقیق با استفاده از 
داده هاي آماري ایران در فاصله زماني 1338-82 
وبا بکارگیري یک مدل تابع تولیدکه اثر صادرات 
بر رشد  اقتصادي را از دو طریق آثارخارجي و 
بهره وري عوامل تولید در نظر مي گیرد ، اثر 
صادرات غیر نفتي بر رشد  تولید ناخالص داخلي 
نتایج  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  نفت   بدون 
از صادرات غیر  تأثیر بسیار ضعیفي  پژوهش 
نفتي بر رشد  تولید ناخالص داخلي بدون نفت  
وپایین بودن بهره وري عوامل تولید در بخش 
 صادراتي نسبت به بخش غیر صادراتي را نشان  
مي دهد.  به نظر مي رسد سهم پایین صادرات 
ترکیب  و  داخلي  ناخالص  تولید  در  نفتي  غیر 
نامناسب صادرات غیر نفتي و باالبودن سهم 
کاالهاي سنتي و کشاورزي از کل صادرات، از 

علل اصلي  این موضوع  مي باشد.
مقدمه

نظریات متعددي در رابطه میان تجارت خارجي و رشد 
اقتصادي ابراز شده است. گروهي از اقتصاددانان با دید مثبت 
به این موضوع مي نگرند و معتقدندکه تجارت آزاد خارجي 
نقش مثبتي بر رشد و توسعه اقتصادي دارد. این گروه به 
تجارت خارجي بعنوان موتور رشد اقتصادي اعتقاد داشته و 
کلید و راه نجات کشورهاي در حال توسعه را در روي آوردن 
به تجارت خارجي مي دانند و بر این باورند که تجارت خارجي 
مي تواند دانش و تجربه الزم را براي توسعه اقتصادي فراهم 
کند. این گروه یکي از راههاي دستیابي به بازارهاي جهاني 
و داشتن سهم قابل مالحظه در بازرگاني و تجارت خارجي را 
اتخاذ ”سیاستها و استراتژیهاي برونگر “ مي دانند و بر” 
مقابل  در  مي کنند.  تاکید  تشویق صادرات“   سیاست 
گروهي از اقتصاددانان معتقدند که تجارت بین الملل 
در  سوم  جهان  کشورهاي  راهگشاي  نمي تواند  امروز 
رسیدن به اهداف و آمال توسعه اقتصادیشان باشد و به 
همین دلیل با تجارت آزاد خارجي به مخالفت برخاستند. 
به اعتقاد این گروه وخامت فراینده رابطه هاي مبادله و 
تراز پرداختهاي کشورهاي رو به توسعه ناشي از تجارت 

بررسي اثر صادرات غیر نفتي 
بر رشد اقتصادي ایران

خارجي عامل مهمي در کاهش رشد و توسعه اقتصادي مهدي فاطمي؛ کارشناسی ارشد علوم اقتصادي 
این کشورها بوده است و به همین دلیل بر” سیاستهاي 
درونگر“  و حمایت از اقتصاد داخلي تأکید مي کنند و اعمال 

این سیاستها را باعث رشد اقتصادي کشور ها مي دانند.
از سیاستهاي مهم تجاري سیاست” توسعه صادرات“ و 
”جایگزیني واردات“  را مي توان نام برد .تجارب کشورهاي 
مختلف نشان داده است که هردو سیاست در زمان خود از 
کارایي الزم برخوردار بوده اند. از دهه 1970، بسیاري از 
کشورها راهبرد توسعه صادرات را برگزیدند .از آن پس تأثیر 
شایان صادرات بر رشد و توسعه اقتصادي مشخص گردید 
و نظریه دانشمندان علم اقتصاد که صادرات نیروي محرکه 
رشد اقتصادي است، را تأیید نمود. اثر مثبت صادرات بررشد 
اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته در 
طي مطالعات تجربي به اثبات رسیده است وتجربه بسیاري 
از کشورهانشان مي دهدکه حضور در بازارهاي جهاني 
راهگشاي  خارجي،  تجارت  مزیتهاي  از  گیري  بهره  و 
توسعه اقتصادي آنها بشمار مي رود . در ادامه این تحقیق 
بازرگاني  بطور مختصر مورد بررسي قرار   استراتژیهاي 
مي گیرد و پس از ارایه  سوابق علمي پژوهش، بر اساس 
الگوي فدر )1982( به تخمین  رابطه مورد نظر براي اقتصاد 
ایران پرداخته  و در نهایت نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه 

مي گردد.
 استراتژیهاي بازرگاني

کشورهاي مختلف براي رسیدن به رشد و توسعه اقتصادي 
سیاستهاي اقتصادي مناسبي اتخاذ مي کنند که یک دسته 
از این سیاستها را سیاستهاي تجاري تشکیل مي دهند . البته 
در خصوص اینکه در بلند مدت براي رسیدن به نرخ رشد 
اقتصادي باالتر چه نوع سیاست تجاري را باید اتخاذ نمود  

دیدگاههاي متفاوتي  وجود دارد .از سیاستهاي 
مهم تجاري سیاست توسعه صادرات 

و جایگزیني واردات  را مي 
توان نام برد.

 

سیاست 
جانشیني واردات

سیاست جانشیني واردات که تحت 
عنوان” راهبرد جانشیني واردات“   

نیز مطرح مي شود راهي براي 
که  است  اقتصادي  توسعه 

نظر  راهبرد  درچارچوب” 

مي گیرد.  قرار    “ درون  به  گیري  ”سمت  یا  دورن“  به 
فرآیندي که جانشیني واردات نامیده مي شود راهي براي 
یک کشور است که براي صنعت یا صنایعي از خود بتواند 
بازاري آماده بوجود آورد و یا آنچنانکه بیشتر مصطلح است 
سیاست جانشیني واردات سیاستي است که بجاي واردات 
آن کاالها و  داخلي  تولیدات  از  واردات صنعتي  بویژه   و 
فرآورده ها  استفاده مي کند و یا صنایع الزم براي تولید 

داخلي آنها را فراهم مي آورد.
التین  امریکاي  کشورهاي  توسط  ابتدا  استراتژي  این 
رکود  تحمیل  نیز   امر  این  اصلي  .علت  شد  بکارگرفته 
اقتصادي در دهه 1930 و از هم گسیختگي تجارت بین 
المللي  در دهه 1940 بوده است. تا آن زمان صدور مواد 
اولیه کشاورزي از سوي کشورهاي درحال توسعه به جوامع 
صنعتي در مقابل وارد کردن کاالهاي صنعتي مورد نیاز 
امري طبیعي به شمار مي رفت. اما تغییر مستمر رابطه مبادله 
به زیان کاالهاي کشاورزي و مواد اولیه و به نفع کاالهاي 
صنعتي موجب تردید در صحت و درستي این نظریه شد. 

 از دیگر دالیل عمده اتخاذ این استراتژي از یک سو کاهش 
تقاضاي جهاني براي کاالهاي اساسي و مواد خام، کسري 
روبه تزاید تراز پرداختها و باالخص تراز بازرگاني کشورهاي 
روبه توسعه و از سوي دیگر اعتقاد به جادویي سیاست 
مذکور براي صنعتي شدن کشورها بوده است که بطور 
عمده از طریق مجامع بین المللي بویژه بانک جهاني و با 
اعطاي کمکهاي مالي و جهاني و بلند مدت مورد تاکید قرار 
گرفته است و از طرفي اکثر کشورهاي در حال توسعه فعلي 
پس از جنگ جهاني دوم موفق به کسب استقالل سیاسي 
شده اند و بنابراین از یک سو نسبت به دول استعماري 
بدبین بودند و از سوي دیگر تمایل به خود کفائي اقتصادي 
داشتند. در نتیجه سیاستهاي درون نگر مورد توجه آنها قرار 

گرفت .
به عقیده هیرشمن  عواملي که منجر به اتخاذ سیاست 
تحریم  جنگ،   از  عبارت  مي گردند.  واردات  جایگزیني 
اقتصادي،  رشد تدریجي در آمد یا مشکالت متعدد تر از 

پرداختهاي خارجي و.... مي باشد.
طرفداران راهبرد جانشیني واردات در دفاع از این سیاست، 
استداللهایي را مطرح مي کنند که فهرست وار به قرار ذیل 

است.
الفـ  تعادل در تراز پرداختها

ب ـ  ایجاد در آمد براي دولت
شدن  رنگ  پر  ـ  ج 
در  دولت  نقش 
تصمیم گیریهاي 

اقتصادي
ـ  جلوگیري  د 
تضعیف  ز ا

رابطه مبادله
ـ حمایت از  و 

صنایع نوزاد
ـ  افزایش  ـ  ه

نسبت پس انداز
درمقابل گروهي از اقتصاد 
دانان این استراتژي را مورد انتقاد 
اعمال  که  ومعتقدند  داده  قرار 
راهبرد جانشیني واردات باعث 
منابع،  نامطلوب  تخصیص 

26مقاله
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
سایر نهاده هاي تولید وارد تابع تولید مي گردد . شکل کلي 

معادله اولیه  بصورت زیر است:

که در آن  تولید y ملي ، k.l نهاده هاي تولید نیروي کار 
و سرمایه و x حجم صادرات مي باشد .در  این تحقیق از 
مدل ارائه شده توسط  فدر )1982( که طرف عرضه اقتصاد 
را به دو بخش صادراتي و غیر صادراتي تفکیک مي کند ، 
استفاده شده است.در این مدل فرض مي شود که تولید در 
جامعه به دو منظور صورت مي گیرد :تولید براي بازارهاي 
خارجي )صادرات ( و تولید براي عرضه به داخل کشور و 
بجاي تابع تولید کل ، فقط تولید بخش غیر صادراتي تابع 
صادرات در نظر گرفته مي شود. این مطلب به صورت زیر 

نمایش داده مي شود :
                                                                                         )1(

)2(
         )3(

که در آن متغیرها بصورت زیر تعریف مي شود.
N= تولید  بخش غیر صادراتي

X =  تولید بخش صادراتي 
xn = میزان اشتغال در دو بخش LL ,

=  موجودي سرمایه دو بخش
xn KK ,

در این روش صادرات از دو طریق بر رشد اقتصادي اثر 
مي گذارد :

1- افزایش صادرات صرفه هاي خارجي مثبت براي بخش 
تولید کاالهاي غیر صادراتي دارد و این گونه صرفه ها در 
معادله یک با گنجاندن صادرات در تابع تولید کاالهاي 
غیر صادراتي نشان داده مي شود . با توجه به تابع این 
اثر هنگامي وجود دارد که       =      مثبت باشد . 
در چنین حالتي هنگامي که صادرات افزایش مي یابد و 
تولید کنندگان بیشتر در بازارهاي جهاني حاضر مي شوند، 
با روشهاي تولیدي جدید آشنا مي شوند که این آشناییها 
ممکن است در بخش غیر صادراتي به کار گرفته شده و 

موجب بهبود فن آوردي گردد .
2- طبق این مدل اثر دیگر صادرات افزایش صادرات بر 
رشد اقتصادي از طریق تفاوت بهره وري نهائي عوامل تولید 
در دو بخش صادراتي و غیر صادراتي ایجاد مي شود .مطابق 
این مدل به دلیل محیط رقابتي در بخش صادراتي که باعث 
مدیریت کارآمد در استفاده از منابع و در کل اداره بنگاهها 
مي شود ، بهره وري نهائي عوامل در این بخش بیشتر از 
بخش غیر صادراتي مي باشد . با تلقي تولید نهائي عوامل به 
عنوان بهره وري  نهایي عوامل مي توان تفاوت بهره وري 

را به صورت زیر نشان داد : 
این تفاوت توسط پارامتر     نمایش داده مي شود.

                                                                                       )4(
براي تبدیل روابط شماره یک و دو به رابطه رشد تولید از این 

دو معادله دیفرانسیل مي گیریم 
 )5(

                                                         )6(
با توجه به آنکه مجموع نهاده هاي بکاررفته در دو بخش 

برابر کل موجودي نهاده ها در اقتصاد باشد داریم :
   )7(

                                                                                                                    )8(
از رابطه شماره هفت و هشت دیفرانسیل گرفته و آنها را  

برحسب نهاده هاي بخش غیر صادراتي مي نویسیم :

افزایش وابستگیهاي خارجي، گسترش بدهیهاي خارجي، 
پیوندهاي پسین وپیشین محدود،  ایجاد فرصتهاي شغلي 
محدود، هزینه هاي سر سام آور تولید، کاهش صادرات 
بدلیل تورم شدید قیمتها مي گردد. در حالیکه منافع حاصل 
از آن تنها محدود به افزایش اندک در آمدها است و بر 

استراتژیهاي برون نگر و توسعه صادرات تأکید مي کنند. 
استراتژي توسعه صادرات

استراتژي توسعه صادرات غالباً موردحمایت اقتصاددانان 
نئوکالسیک و محافظه کاران است که از لحاظ نظري 
معتقد به برقراري نظام تجارت آزاد، مکانیسم خودکار عرضه 

و تقاضا و عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند.
این سیاست اساساًَ توسط چهار کشور آسیائي تایوان، کره 
جنوبي، هنگ کنگ و سنگاپور در پیش گرفته شد تا با 
استفاده از کار بعنوان عامل فراوان تولید بتوانند فرآورده هاي 
کارخانه اي و خدمات کاربر تولید و صادر کرده و نیازهاي 
خود را از محل درآمد آن تأمین نمایند. این سیاست توسط 
»گوستاورانیس«   از دانشگاه ییل از آنرو جانشیني صادرات 
نامیده شد که صادرات فرآورده هاي کارخانه اي کاربر را 
جانشین صادرات محصوالت کاربر کشاورزي مي کند. 
امروزه دیگر معني جانشیني صادرات این قدر محدود نیست 
و این راهبرد را اطالق به تمامي کشورهایي مي دانند که 
تالش مي کنند صادرات با کمترین هزینه ممکن عملي 

شده و صادرات غیر سنتي جاي صادرات سنتي را بگیرد. 
بر اساس این استراتژي ، تجارت آزاد موجب تخصیص 
منابع به تولید کاالهایي مي شود که در تولید آن ها مزیت 
وجود دارد و در عوض کاالهایي که کشور در آنها فاقد 
مزیت است از طریق واردات تأمین مي شود. استراتژیهایي 
که داراي جهت گیري صادراتي هستند به دنبال استفاده از 
مزیت نسبي بین المللي کشور هستند و در این راه به استفاده 
کارا و مؤثر منابع دست مي یابند. بعلت فشار رقابت بین المللي 
این انگیزه در تولیدکنندگان ایجاد مي شود که هزینه ها را 

کاهش داده و از عوامل تولید بطور کارا استفاده کنند. 
 سوابق علمي پژوهش

در بررسي اثر صادرات بر رشد اقتصادي مطالعات زیادي 
انجام گرفته است . در  اکثرتحقیقات انجام شده اثر صادرات 
بررشد اقتصادي مثبت بوده و نشان مي دهد که در 
کل اقتصاد سیاست توسعه صادرات با اثرات خارجي 
و  است  شده  اقتصادي  رشد  به  منجر  و  بوده  همراه 
عنوان مي شود کشورهایي که جهت گیري صادراتي 
اتخاذ کرده اند از تخصیص بهینه تر منابع ودر نتیجه  
رشد باالتر بهره مند شده اند . ازمهمترین مطالعات انجام 
گرفته  در خارج و داخل کشور موارد زیر را مي توان نام برد:

باالسا)1978( در مطالعه خود که براي گروهي از کشورهاي 
در حال توسعه  انجام داد به این نتیجه رسید که صادرات اثر 
مثبتي بررشد و توسعه اقتصادي این کشورها داشته است . 
کشورهاي  از  گروهي  براي  خود  مطالعه  در  فدر)1982( 
در حال توسعه به این نتیجه رسید که صادرات اثر مثبتي 
وهمچنین  است  داشته  کشورها  این  اقتصادي   بررشد 
بخش  از  صادراتي  بخش  در  تولید  عوامل  وري   بهره 

غیر صادراتي باالتر مي باشد .
 نتایج مطالعه کاووسي)1984( براي گروهي ازکشورهاي در 
حال توسعه نشاندهنده اثر مثبت صادرات بررشد اقتصادي 
است. وي همچنین بیان مي کند که صادرات صنعتي در 

اثرگذاري بر رشد اهمیت باالتري دارد.

اکبري و کریمي هسنیجه ) 1379( در مطالعه خود به اثر 
مثبت صادرات نفتي و اثر منفي صادرات غیر نفتي بر رشد 
اقتصادي کشور دست یافتند . آنها همچنین نشان  دادند 
که اثر صادرات صنعتي بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت 
بیشتر از اثر صادرات محصوالت کشاورزي بر رشد ارزش 

افزوده این بخش است . 
اثر مثبت  توکلي و کریمي )1376 ( در مطالعه خود به 
صادرات کاالها و خدمات بر رشد اقتصادي اشاره مي کنند.

آزمون  اساس  بر  که  مطالعه خود  در    ) متوسلي)1378 
 علیت گرینجر انجام گرفت به این نتیجه رسید که رابطه دو 
طرفه اي بین رشد تولید ناخالص داخلي و رشد صادرات در 
کشور  وجود دارد و اثر رشد تولید ناخالص داخلي بر رشد 

صادرات بیشتر است.
تصریح و تخمین مدل 

روشهاي مختلفي براي بررسي اثر صادرات بر رشد اقتصادي 
مورد استفاده قرار گرفته است . در بعضي از تحقیقات از یک 
توصیف طرف عرضه بر مبناي تعریف تابع کل تولید کشور 
استفاده شده است . در یک روش متداول که براي اولین 
بار توسط فدر )1982( مورد استفاده قرار گرفت اثر صادرات 

بررشد اقتصادي از دو طریق صورت مي گیرد:
الف- آثار خارجي بخش صادراتي بر بخش غیر صادراتي 

ب- اثر تفاوت بهره وري در دو بخش 
بخش صادراتي در یک فضاي بشدت رقابتي فعالیت میکند 
و براي موفقیت در بازارهاي جهاني در تکنیکهاي پیشرفته 
تولید، آموزش نیروي کار و زیر ساختها سرمایه گذاري مي 
کند. بخش غیر صادراتي از دو طریق مزایاي غیر مستقیم 
بخش صادراتي را دریافت مي کند: اواًلاثر نمایشي و اثر 
صادراتي  فعالیتهاي  ویژگیهاي  از  دسته  آن  به  مربوط 
بخش  ثانیاً  دارند.  گونه  عمومي  کاالهاي  ماهیت   که 
غیر صادراتي مي تواند از تجربیات مدیریتي ، تکنیکهاي 
بهبود یافته تولید و راهبردهاي بازاریابي بخش صادراتي 
تقلید کند وهمچنین مي تواند بدون واسطه به زیر ساختهاي 
عمومي فراهم شده براي بخش صادراتي ) حمل و نقل و 

ارتباطات(دسترسي پیدا کند .
زیر  به دالیل  است که  تولید ممکن  بهره وري عوامل 
از  اواًلصنایع صادراتي   : باشد  باالتر  در بخش صادراتي 
تکنولوژي باالتر و نیروي کار ماهرتري استفاده مي کنند 
و در محیط رقابتي فعالیت مي کنند .ثانیاًبعلت محدودیتهاي 
نهادي و همچنین نیازهاي مهارتي متفاوت، عوامل تولید 
میان بخشهادر حرکت  نیستند . درصورت عدم جابجایي 
کامل عوامل تولید ، احتمااًل تولید نهایي هرعامل در بخش 
صادراتي باالتر از بخش غیر صادراتي باشد .در صورتي که 
ترکیب مهارتي نیروي کار درمیان بخشها متفاوت باشد 
اختالف بهره وري میان بخشها ، افزایش خواهد یافت . در 
این روشها فرض مي شود که تخصیص منابع میان بخشها 
بعلت وجود آثار خارجي و عدم جابجایي کامل عوامل تولید 

، غیر بهینه است .   
در این مدل صادرات بعنوان یک متغیر توضیحي عالوه بر 
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 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
عبارت   در رابطه فوق به شکل زیر ساده مي شود :

)23(
با جایگذاري رابطه فوق دررابطه شماره 22 به رابطه زیر 

مي رسیم :
                               )24(

رابطه 24 بیانگر این واقعیت است که تولید نه تنها از رشد 
نهاده هاي نیروي کار و سرمایه متأثر مي گرددبلکه ازرشد 

صادرات نیز بهره مند مي شود. 
در صورتی که            باشد رابطه فوق به شکل زیر ساده 

می شود :
                                                                                   )25(

براي اینکه بتوانیم از رابطه 24 براي برآورد در چارچوب 
اقتصاد سنجي استفاده کنیم با اضافه کردن یک جزءاخالل   

به معادله نهایي زیر مي رسیم . 
                                                  )26(

در معادله فوق      نرخ رشد تولید ،      نسبت سرمایه گذاري 
به تولید ،    نرخ رشد نیروي کار ،      نرخ رشد صادرات  
مي باشد و متغیر         بعنوان نرخ رشد وزني صادرات در 
نظر گرفته مي شود که در آن نرخ رشد صادرات در سهم 

صادرات از تولید ضرب شده است .
با استفاده ازآمار و ارقام موجود در کشور براي یک دوره 44 
ساله معادله شماره 26 براي اقتصاد ایران برآورد گردید .نتایج 

حاصل از تخمین بصورت زیر مي باشد .

در معادله فوق         نرخ رشد تولید ناخالص داخلي بدون 
نفت،           نسبت سرمایه گذاري در بخشهاي غیر نفتي به 
تولید ناخالص داخلي بدون نفت،    نرخ رشد نیروي کار در 
بخشهاي غیرنفتي،       نرخ رشد صادرات غیر نفتي،  Dمتغیر 
موهومي که مقادیر آن براي سالهاي جنگ عدد یک وبراي 
بقیه سالها صفر در نظر گرفته شده است ،                نرخ 
رشد وزني صادرات است که در آن           نرخ رشد صادرات 
غیر نفتي و         سهم صادرات غیر نفتي از         بدون 

نفت مي باشد .
    در این مدل نشاندهنده اختالف بهره وري میان بخش 
صادراتي و بخش غیر صادراتي است . مقدار این پارامتر در 

مدل فوق بصورت زیر  محاسبه مي شود: 

و  آید   بدست مي  فوق  52/ -0=   اساس ضرایب  بر 
نشاندهنده این مطلب است که بهره وري نهایي عوامل 
تولید در بخش صادراتي از بخش غیر صادراتي پایینتر 

مي باشد. 
 5-تحلیل و تفسیر نتایج مدل 

در معادله  برآورد شده ضریب         مثبت بوده و نشاندهنده 
اثر مثبت سرمایه گذاري بر رشد تولید ناخالص داخلي        بدون 
نفت مي باشد . نیروي کار نیز اثرمثبتي بر نرخ رشد اقتصادي 
بدون نفت  داشته است . متغیر موهومي    D داري عالمت 
منفي بوده و درسطح باالیي معنادار مي باشد .عالمت منفي 
این متغیر نشان مي دهد که جنگ تحمیلي اثر منفي و 
بازدارنده بررشد  بدون نفت داشته است . صادرات غیر نفتي 

اثر مثبتي       بر رشد  بدون نفت  داشته است .
در معادله فوق هرچند اثرصادرات غیرنفتي بررشد  بدون نفت  
مثبت است. ولي تأثیر بسیار ضعیفي بر رشد        بدون نفت 

                                                                       )9(
)10(

با جایگذاري  مقادیر مساوي     و    از روابط شماره هشت 
و نه در رابطه شماره پنج داریم:

)11(
با استفاده از رابطه شماره چهار مي توانیم بنویسیم:

                                                                         )12(
با جایگزیني مقادیر    و     از رابطه فوق در رابطه شماره 11 

به رابطه زیر مي رسیم :
                                             )13(

عبارت داخل پرانتز در رابطه فوق بر اساس رابطه شماره 
شش با دیفرانسیل کاملx )  یعني    dX( برابر مي باشد. بر 
این اساس رابطه شماره 13 رامي توان بصورت زیر نوشت :

)14(
چنانکه قباًل اشاره شد کل تولید جامعه برابر با تولید بخش 
صادراتي و تولید بخش غیر صادراتي در نظر گرفته مي شود:

        )15(
جایگزیني  و  رابطه شماره  15  از  گیري  دیفرانسیل  با 
مقادیر     dX و  dN  از روابط شماره 6 و 15 به رابطه 

زیر مي رسیم :
                )16(

رابطه فوق پس از ساده سازي به شکل زیر در مي آید:
                    )17(

رابطه شماره 17 تغییرات در تولید را به هریک از نهاده ها و 
همچنین تغییرات در صادرات نسبت مي دهد.اثر تغییرات 
صادرات روي تغییرات تولید از  طریق ضریب داخل پرانتز 
که از دو قسمت تشکیل شده است صورت مي پذیرد. این 
دو قسمت اثرهاي جانبي )   ( و اثر مربوط به تفاوت بهره 
وري               ناشي از توسعه صادرات مي باشد. در این 
معادله    و       بترتیب    بهره وري نهایي سرمایه و نیروي 
کار در بخش غیر صادراتي را بیان مي کند و           مجموع 

تفاوت بهره وري و آثارخارجي صادرات مي باشد.
با فرض آنکه رابطه خطي میان تولید نهایي نیروي کار و 
تولید سرانه نیروي کار)             ( وجود دارد  و با فرض 
برقراري روابط          و         مي توانیم رابطه شماره 17 را 

بصورت زیر بنویسیم .
 )18(

زیر  رابطه  به  بر    رابطه شماره 18  تقسیم طرفین  با 
مي رسیم:

                 )19(
در معادله فوق اگر بهره وري نهایي بین بخشها            مساوي 
باشد و هیچگونه آثارخارجي          وجود نداشته باشد، معادله 
فوق شبیه شکل نئوکالسیک مدل عوامل رشد مي شود . 
ولي در اغلب موارد فرض ضمني این است که        غیر 

صفراست. 
براي تفکیک آثارخارجي صادرات و بهره وري عوامل تولید 
فرض مي شود که صادرات با کشش ثابت ، تولید بخش 

غیرصادراتي را متأثر مي سازد .
                          )20(

عبارت    بر اساس رابطه فوق بصورت زیر بدست مي آید :
                         )21(

با جایگزیني رابطه شماره 21 در رابطه شماره 19 به رابطه 
زیر مي رسیم .

)22(

داشته است. بنظر میرسد عدم تأثیر گذاري قوي صادرات 
غیر نفتي بر رشد         بدون نفت در ایران متأثر از حجم کم 
صادرات غیر نفتي و ترکیب صادرات غیر نفتي مي باشد.

وري  بهره  که  دهد  مي  نشان  تحقیق  نتایج  ازطرفي 
عوامل تولید در بخش صادراتي از بخش غیر صادراتي 
صادرات  اعظم  قسمت  که  ازآنجایي  است.  تر  پایین 
تشکیل  کشاورزي  و  سنتي  کاالهاي  را  نفتي  غیر 
داده است از لحاظ نظري انتظار اینکه  تاثیر قوي بر 
رشد اقتصادي داشته باشد، وجود  ندارد. پایین بودن 
سهم صادرات صنعتي از کل صادرات غیر نفتي دلیل 
دیگر تأثیر گذاري ضعیف  صادرات غیر نفتي بررشد 
اقتصادي و پایین بودن بهره وري عوامل تولید بخش 
نتایج  از  که  داشت  توجه  باید   . است  بوده  صادراتي 
تحقیق نمي توان استنباط کرد که صادرات غیر نفتي 
اقتصادي   رشد  بر  مثبتي  اثر  تواند  نمي  وجه  هیچ  به 
مبتني  مطالعه  این  از  حاصله  نتایج  باشد.زیرا  داشته 
بر   نفتي در گذشته است که  بر ساختار صادرات غیر 
بودن سهم صادرات  پایین  و همچنین  ساختار سنتي 
دارد.بنابراین  تکیه  داخلي  ناخالص  تولید  از  نفتي  غیر 
استنباط منطقي از این پژوهش این است که در صورت 
حفظ  ساختار صادرات غیر نفتي و عدم تغییر اساسي 
در ترکیب کاالهاي صادراتي ، بنظر مي رسد امکان 
اثر گذاري آن بررشد اقتصادي از طریق صرفه هاي 

خارجي و افزایش بهره  وري وجود نخواهد داشت .
الف-  منابع فارسي

1- اخوي ، احمد –  تجارت بین الملل ، استراتژیهاي 
و  مطالعات  مؤسسه  اقتصادي-  توسعه  و  بازرگاني 

پژوهشهاي بازر گاني ،1373
2- اکبري، محمدرضا و کریمي هسنیجه، حسین – 
تأثیر رشد صادرات بر رشد اقتصادي و تشکیل سرمایه 
– مجله برنامه و بودجه ، شماره 52 و 53 ، ص84-

1379 ،63
3- اکبري ،نعمت اله –  ارزیابي استراتژیهاي توسعه 
بخش  در   ) صادرات  توسعه  و  واردات  )جایگزیني 
کشاورزي در طي برنامه هاي اول و دوم – چهارمین 

همایش توسعه صادرات غیر نفتي کشور، 1377
اداره   ، ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بانک   -4
ترازنامه  و  اقتصادي  گزارش   – اقتصادي  بررسیهاي 

سالهاي مختلف
رشد  تاثیر    – فرزاد   ، کریمي  و  اکبر   ، توکلي   -5
صادرات کاالها و خدمات بررشد تولید ناخالص داخلي 
کشور – پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي ، سال پنجم، 

شماره 1 ، ص84-92 ، 1376
6- سپهري ،کریم و قضاوي ،حسین و پلیمي،رحمان 
 – نفتي  غیر  صادرات  توسعه  ساختاري  الزامات   –
،سال   1 ،شماره  اقتصادي  سیاستهاي  و  پژوهشها 

هشتم ،1379
7- فرجادي ، غالمعلي –  درآمدي بر نظریه هاي 

kflf
)

1
( xf+
+δ
δ

)(
L
Yfl β=

α=kf

* پایین بودن سهم صادرات صنعتي از 
کل صادرات غیر نفتي دلیل دیگر تأثیر 

گذاري ضعیف  صادرات غیر نفتي بررشد 
اقتصادي و پایین بودن بهره وري عوامل 

تولید بخش صادراتي بوده است . 
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
رشد و توسعه اقتصادي – نشر البرز ، 137

8- گجراتي ، دامودار –  مباني اقتصاد سنجي ، جلد دوم ، ترجمه حمید ابریشمي – انتشارات دانشگاه تهران ، 1383
9- گریفین ،کیت – راهبردهاي توسعه اقتصادي ، ترجمه حسین راغفر و حسین هاشمي – نشر ني ، 1375

10- متوسلي ، محمود – بررسي رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادي براساس آزمون علي گرینجر – مجله برنامه و بودجه ، شماره 46و 47  ، ص41-73 ، 1378
 نوري میانرود، فرهاد – توسعه صادرات غیر نفتي با تأکید بر منطقه CIS – پایان نامه  کارشناسي ارشد،  دانشکده  اقتصاد ، دانشگاه تهران –  به راهنمایي اسدا.. فرزین 

وش،1381
11-  وزارت امور اقتصادي و دارایي – ربع قرن فراز و نشیب ، بررسي تحوالت اقتصادي کشور 1382-1358 ، سال  1383

ب- منابع انگلیسي

مقاله 29



 سال اول - شماره دوم - تابستان 1389

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

سیدمهدی رمضانی کارشناس ارشد حسابداری
محمد رسول خسروی کارشناس ارشد علوم اقتصادی

مقدمه:
توسعه  موتور  تجارت  که  معتقدند  اقتصاددانان  بیشتر 
تجارت  که  کند  می  ادعا  و  است  امروزی  جوامع  در 
بین الملل امکان بهره گیری از توانمندیهای اقتصادی 
بالقوه را. با توجه به مزیت های نسبی موجود و قابل خلق به 
وجود می آورد و عالیم روشنی را برای سرمایه گذاری در 
طرح های اقتصادی سودآور و قابل رقابت در عرصه جهانی 
پدیدار می سازند. همچنین نرخ رشد اقتصادی را از طریق 
دسترسی به بازار های خارجی، تکنولوژی و منابع، تحت 
تأثیر قرار می دهد. بازارچه های مرزی به عنوان یکی 
از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری 
تاثیر  پیوسته  گذشته  سالهای  در  همجوار  کشورهای  با 
 قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی کشور داشته اند و 
می تواند بر تراز بازرگانی استان، درآمد استان، امنیت، اشتغال 
مرزنشینان و باال رفتن سطح درآمد و رفاه و... مرزنشینان 
اثر مثبتی داشته باشد. در این مقاله ابتدا مروری خواهیم 
داشت به مبانی اقتصادی و قانونی بازارچه های مرزی و 
بعد از آن زیر ساختها و عملکرد بازارچه های مرزی و تأثیر 
گمرکات و بازارچه های مرزی بر متغیرهای کالن اقتصادی 
استان خراسان جنوبی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در 
پایان مشکالت بازارچه های مرزی و پیشنهادات الزم در 

خصوص رفع این موانع را بیان خواهیم کرد.
مبانی نظری 

دو  میان  مرزي  هاي  بازارچه  ایجاد  در  اقتصادي  دالیل 
کشور را مي توان در مدلهاي توسعه منطقه اي و مبادالت 
 دو یا چند جانبه جستجو کرد. در مدلهاي اولیه تجارت 
بین الملل، رفاه حاصل از تجارت براي ساکنین دو کشور 
طرف مبادله به تفصیل بیان شده که از حوصله این مقاله 
خارج است اما به طور خالصه دو کشور میتوانند براساس 
مزیت نسبي و مزیت رقابتي اقدام به مبادالت تجاري نمایند، 
در این مبادله کشوري که در صدور کاالیي برتري نسبي 
دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض کاالیي که 
در آن مزیت کمتري دارد را وارد نماید. فعالیت بازارچه هاي 
مرزي میان ایران و کشورهاي همسایه را نیز مي توان 
 در چارچوب مدل هاي گسترش تجارت و همکاریهاي 
دو  که  تسهیالتي  گسترش  با  کرد.  قلمداد  اي  منطقه 
 کشور همسایه در راستاي تسهیل فعالیتهاي تجاري وضع 
مي نمایند، مي توانند سبب برخورداري مردم هر دوکشور 
آنکه گسترش مبادالت  از مزایاي تجارت شوند. ضمن 
تجاري میان دو کشور باعث ایجاد اطمینان در اهالي دو 
کشور شده، از بروز کشمکش و نزاع جلوگیري مي نماید . از 
جمله شواهد تجربي در این امر مي توان به تشکیل اتحادیه 

اروپا در سال 1957 اشاره کرد.
بازارچه مرزي محوطه اي محصور در نقاط مرزي است 
بصورت  دولت  شده  تعیین  استانداردهاي  با  مطابق  که 
مستقل یا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوري 

نقش بازارچه های مرزی در اقتصاد استان: 
مزایا و چالشها

اسالمي ایران و کشورهاي  همجوار تعیین مي گردد و در 
آنجا با حضور نماینده گمرک تشریفات ترخیص کاالهاي 
مجاز براي مبادالت مرزي صورت مي گیرد. مرزنشینان 
مي توانند کاالها و محصوالت مجاز را با رعایت مواد این 
 قانون در بازارچه هاي مشترک مرزي استان مبادله کنند. 
بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در 
ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار 
در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت 
های اقتصادی کشور داشته اند. اگرچه کارکرد آنها توام 
با برخی نارساییها است اما این بازارچه ها به نوعی مصداق و 
تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و 
تاکنون توانسته اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون 
توسعه تجارت غیرنفتی گامهای مؤثری را بردارند و هم در 
بیکاری  ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل 
ازجمله دغدغه های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا 

کنند. 
اهداف تشکیل بازارچه هاي مرزي :

هدف از تشکیل بازارچه هاي مرزي عالوه بر بحث صادرات 
اقتصادي  کاال به کشور هاي همسایه و رشد و توسعه 
استانها، اشتغال مرزنشینان دو کشور و در نهایت ایجاد امنیت 
پایدار درمنطقه بوده است که اتفاقاً تشکیل بازارچه ها نقش 
بسزایي در اهداف فوق الذکر داشته است. هرچند دامنه 
فعالیت بازارچه هاي استان گسترش داشته باشد به همان 
نسبت ضریب امنیتي حاشیه مرز افزایش داشته و بالعکس 
با رکود بازارچه ها و احیاناً تعطیلي آنها، مجدداً افاغنه ساکن 
در حاشیه مرز و مرزنشینان جمهوري اسالمي ایران که بر 
اثر خشکسالي هاي متوالي بکلي کشاورزي و دامپروري آنها 
از بین رفته است و ناچار جهت امرار معاش و کسب در آمد 
که با کارهاي خالف منجمله قاچاق سوخت و کاال و قاچاق 
مواد مخدر روي آورده که در این صورت بار دیگر امنیت 

منطقه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. بدین منظور جهت 
قانونمند شدن فعالیت تجار دو کشور بازارچه هاي مرزي 
به استناد ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه 

مجلس شوراي اسالمي تأسیس شدند.
استان خراسان جنوبي با حدود 430 کیلومتر مرز مشترک 
با کشور افغانستان از دیر باز به لحاظ قرار داشتن در مسیر 
جاده ابریشم در مبادله کاال و تجارت از اهمیت خاص و 
کاالهاي  همواره  ایراني  تجار  و  بوده  برخوردار  اي  ویژه 
اساسي همسایگان خود را در نوار مرزي با کشور افغانستان 
تأمین نموده اند. یکي از مهمترین مزیتهاي تجاري استان 
نسبت به سایر استانهاي همجوار ویژگي خاص ژئو پلیتیکي 
و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان و نیز وجود چهار 
بازارچه مرزي فعال و همچنین قرار گرفتن این استان در 
کریدر شمال- جنوب- شرق به غرب کشور مي باشد. 
همچنین وجود چهار بازار هدف مناسب در کشور همسایه 
افغانستان این استان را از اهمیت خاصي از حیث تجارت 
برخوردار کرده است. سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان 
جنوبي پس از تقسیم استان بزرگ در تاریخ 83/8/1 فعالیت 
خود را آغاز نمود و زمینه را براي استقالل و جدایي کامل از 
سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان بزرگ فراهم ساخت تا 
اینکه در تاریخ 84/1/1 سازمان بازارچه هاي مرزي خراسان 
به  گردید.  منفک  بزرگ  از خراسان  کامل  بطور  جنوبي 
نظر می رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر 
تولید  محصوالت  و  کاالها  صادرات  مرزی،  نواحی  در 
شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و 
تأمین کاالهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از 
مناطق  در  اجتماعی  امنیت  ایجاد  موصوف،  کشورهای 
مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم 
مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار 
در مرزها، نشر و صدور ارزش ها و فرهنگ های اسالمی 
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و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه اندازی 
بازارچه های مرزی باشد. همچنین کمک به رونق بخشیدن 
تولید کاالهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصوالت 
صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و 
ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد 
ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری 
از گسترش پدیده قاچاق کاال، پیشگیری از مهاجرت مردم 
مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر 

شدن بازارچه های مرزی است.
به طور کلی هدف از ایجاد بازارچه های مرزی عبارتست از:

1- ایجاد توسعه در روابط اقتصادی و تجاری مناطق مرزی 
و کاهش میزان فقر

2- ایجاد اشتغال ، امنیت، تثبیت جمعیت در حواشی مرزها 
و جلوگیری از مهاجرتهای بی رویه به شهرها

3- جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی بوسیله 
قاچاق کاال

4- رونق اقتصادی و تحرک اجتماعی در راستای نیل به 
توسعه در نواحی روستایی حاشیه مرز

5- ایجاد ارتباطات فرهنگی، اقتصادی مردم و تجار خارج 
از مرز با نواحی کشور 

گمرکات و بازارچه های استان خراسان جنوبی
گمرك بیرجند

نویس  پیش  بیرجند  در  گمرک  وجود  سابقه  اولین 
سندی مربوط به سال 1330  شمسي است که داللت 
ساختمان  مقابل  شهریور  خیابان17  در  برحضورگمرک 
سازمان اموراقتصادی و دارایی فعلی دارد، درسال 1340 
گمرک بصورت غیرفعال درآمد و وظایف آن به اداره دارایی 
بیرجند واگذار گردید. مجدداً درخردادماه 1375 باتوجه به 
تعداد پرونده های مکشوفه قاچاق تحویلی ازمنطقه انتظامی 
بیرجند و بازارچه مرزی میل 73 انبارمسقف مناسبی احداث 
شده وکلیه کاالها از انبار دارایی به این انبار منتقل و رسیدگی 
به پرونده های قاچاق نیز از دارایی منتزع و مستقاًل درچند 
اطاق کوچک درهمان انبار به عنوان گمرک  میل 73 مستقر 
در بیرجند  فعالیت خود را آغاز می نماید. با توجه به اینکه 
در چارت سازمانی گمرک ایران واحدی بنام گمرک بیرجند 
وجود نداشته و تنها یک پست متصدی حقوقی و قضایی 
دردارایی ایجادگردیده بود، لذا امورمربوط به پرونده های 
 قاچاق توسط چند تن  ازکارکنان گمرک میل 73 انجام

می پذیرفته است. تا این که درسال 1377 یک ساختمان 
اداری به مساحت 350 مترمربع و با زیربنای حدود220 
وکارکنان  شده  خریداری  استقرارگمرک  جهت  مترمربع 
گمرک میل 73 به این مکان منتقل شدند. از اوایل سال 
1378 گمرک میل73 به گمرک بیرجند تغییر نام داده و 
مناطق نهبندان، فردوس ، طبس و قاینات نیز  به حوزه 
فعالیت قضایي آن افزوده شدند. درهمین سال نیز از محل 
اعتبارات دفترمقام معظم رهبری کارساخت و ساز ساختمان 
فعلی گمرک بیرجند آغاز و درسال 1380 تحویل گمرک 

گردید.
با توجه به بعد مسافتي بیرجند و سایر شهرستانهاي استان از 
شهر مشهد و مشکالت ایجاد شده براي مراجعه کنندگان  
ارباب رجوع گمرک  به  نیز در راستاي خدمت رساني  و 
امانات پستي نیز در سال 1389 در بیرجند راه اندازي شد 
و انواع بسته ها، هدیه و سوغات ورودي و خروجي که جنبه 
غیر تجاري داشته باشد، توسط نماینده گمرک ترخیص و 

یا صادر مي گردد. رویه هاي فعال شامل بخش تجاری، 
صادرات  و واردات قطعی و واردات برنج براي تعاونیهای 
مرزنشین، صادرات زعفران، واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
کارخانجات و واحدهاي قضایي و قاچاق کاال، مسافري و 

امانات پستي  می باشد.
جدول)1(: عملکرد گمرک بیرجند طی دوره زمانی 88-84

جدول باال حاکی از آن است که در سال 86 میزان صادرات 
گمرک بیرجند رشد چشمگیری را داشته است و در سالهای 
بعد این میزان کاهش یافته است. اما در عوض طی این 
سالها میزان واردات افزایش یافته به طوریکه میزان واردات 

در سال 88 نسبت به سال قبل حدود 28 برابر شده است.
بازارچه مرزي یزدان

بازارچه مرزی یزدان در فاصله 80 کیلومتری بخش زیرکوه 
در 270  و  قاین  شهرستان  کیلومتری  در 164  و  قائن 
کیلومتری مرکز استان قراردارد و فعالیت خود را از سال 72 
شروع نموده است و نزدیکترین شهرهای کشور افغانستان 
عبارتند از روستای کالته نظر در 2 کیلومتری با جمعیتي بالغ 
بر 5000 نفر و هم چنین با شهرستانهای هرات، شیندند، انار 
دره، ادرسکن واقع گردیده است. این بازارچه تا سال 1384 
زیر مجموعه گمرک دوغارون بود، اما با توجه به تقسیم 
استان خراسان و الحاق قاین به خراسان جنوبي این بازارچه 
از آن گمرک منفک و زیر نظر گمرکات خراسان جنوبی قرار 
گرفت. در اولین سفر ریاست محترم جمهوري به استان 
مرز رسمي یزدان در این استان به تصویب رسید و اکنون 
صرفاً بخش بازارچه مرزي یزدان فعالیت دارد و رایزني در 
خصوص عملیاتي نمودن مرز رسمي یزدان با طرف افغاني 
از سوي مقامات استان در حال پیگیري است. این بازارچه  
جزء فعالترین بازارچه مرزي استان بوده و در پنج سال اخیر 
یکي از فعالترین بازارچه هاي کشور محسوب مي گردد. از 
لحاظ ارزش کاالهاي صادراتي همواره رتبه دوم تا چهارم 
را در سطح کشور داشته است. بازارچه مذکور مزایاي زیادي 
براي شهرستان قاین و استان داشته که از آن جمله مي توان 
به افزایش صادرات غیر نفتي ، ایجاد اشتغال سالم در استان 
و امنیت در منطقه مرزي ذکر نمود. کاالهاي صادراتي 
داراي تنوع باالیي است، اما کاالهاي وارداتي به بازارچه 
اغلب کاالي کشاورزي و داراي تنوع محدود مي باشد و 
رویه هاي فعال در بازارچه یزدان صادرات و واردات قطعي را 
در بر می گیرد. اقالم عمده صادراتي این بازارچه عبارتند از 

گچ، فرش ماشیني، سیمان، پوره گوجه فرنگي، پروفیل، آب 
نبات، انواع مصنوعات پالستیکي، نخ،تشک و البسه است 
که تنوع اقالم کاالیي 234 نوع  مي باشد. همچنین از اقالم 
وارداتي آن می توان شاهدانه،کنجد، عدس، ماش، اسپند و 

زرد چوبه را نام برد.
جدول)2(: عملکرد بازارچه مرزي یزدان طی دوره زمانی 

88-84
با توجه به جدول باال میزان صادرات از این بازارچه از سال 
84 تا 87 کاهش یافته سپس در سال 89 سیر صعودی را 
داشته است. با این وجود در تمامی سالهای مورد مطالعه 

خالص صادرات مثبت می باشد. 
بازارچه مرزي دوکوهانه 

این بازارچه در سال 1373 تأسیس گردید و از لحاظ موقعیت 
جغرافیایي در فاصله 113 کیلومتري شهرستان نهبندان و 
فاصله آن تا مرکز استان 305کیلومتر مي باشد. بازارچه با 
سه والیت نیمروز ، فراه و هرات افغانستان مرتبط است که 
فاصله آن با والیت فراه 150 کیلومتر و هرات  400کیلومتر 
مي باشد. رویه هاي گمرکي جاري شامل صادرات و واردات 
قطعي مي باشد. اقالم عمده صادراتي این بازارچه عبارتند 
از فرش ماشیني،سیمان،پوره گوجه فرنگي، پروفیل، آب 
نبات،انواع مصنوعات پالستیکي، نخ، تشک و البسه و سایر 
اقالم کاالیي  است. همچنین از اقالم وارداتي آن می توان 

کشاورزي شامل شاهدانه، چوب سریش، اسپند را نام برد.
جدول)3(: عملکرد بازارچه مرزي دوکوهانه طی دوره زمانی 

88-84
جدول حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، 
در این بازارچه صادرات کاهش یافته است اما با این وجود 

خالص صادرات مثبت می باشد.
بازارچه مرزي میل 73

بازارچه مرزي میل 73 در فاصله 170 کیلومتري شهرستان 
بیرجند و75 کیلومتري شهر اسدیه و در مجاورت پاسگاه 
مرزي میل 73 در زمیني به مساحت 6 هکتار از سال 
72 فعالیت خود را آغاز نموده که از همان ابتدا یکي از 
بوده است.  بازارچه هاي موفق خراسان و شرق کشور 
بازارچه مرزي میل 73 در فاصله 120 کیلومتري شهر 
اناردره و فاصله 170 کیلومتري شمال غرب شهر فراه و 
170 کیلومتري جنوب غرب شهر شیندند افغانستان واقع 
میباشد، بیشترین کاالهاي صادره از این بازارچه به استانهاي 
قندهار،کابل و استانهاي مرکزي افغانستان حمل مي گردد. 
رویه هاي گمرکي جاري شامل صادرات و واردات قطعي 

مي باشد.
جدول)4(: عملکرد بازارچه مرزي میل 73 طی دوره زمانی 

88-84
اقالم عمده صادراتي این بازارچه عبارتند از فرش ماشیني، 
انواع  نبات،  آب  پروفیل،  فرنگي،  گوجه  پوره  سیمان، 

      منبع: گمرکات استان خراسان جنوبی

سایر  و  بیرجند  مسافتي  بعد  به  توجه  با   *
و  مشهد  شهر  از  استان  شهرستانهاي 
مشکالت ایجاد شده براي مراجعه کنندگان  
ارباب  به  رساني  خدمت  راستاي  در  نیز  و 
سال  در  نیز  پستي  امانات  گمرك  رجوع 

1389 در بیرجند راه اندازي شد

مقاله 31
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

اقالم  سایر  و  البسه  تشک،  نخ،  پالستیکي،  مصنوعات 
توان  می  آن  وارداتي  اقالم  از  همچنین  است.  کاالیي 
محصوالت کشاورزي شامل شاهدانه، چوب سریش، اسپند 

را نام برد.
بازارچه مرزي میل 78

این بازارچه در فاصله 240 کیلومتري شهرستان بیرجند و 
در فاصله 140 کیلومتري شهرستان سربیشه واقع گردیده 
است و فعالیت خود را رسماً از تیرماه  82 شروع نموده است 
و از نظر موقعیت جغرافیایي در فاصله 150 کیلومتري استان 
فراه افغانستان قرار دارد و شهرهاي مجاور بازارچه عبارتند 
از: شهرستان قلعه کاه،کین، جوین، اناردره، خاک سفید ، 
چین وبکوا مي باشد،که اولین و آخرین شهرستان استان فرا 
به ترتیب  80و250 کیلومتر تا بازارچه فاصله دارد. بازارچه 
میل 78 از تیرماه 88 همزمان با شروع فعالیت گمرک مرز 
رسمي میل 78 جایگزین بازارچه مرزي میل 75 در استان 
گردید.  رویه هاي فعال در گمرک میل 78 شامل  صادرات 
موقت،  خروج  و  ورود  نفتي،  مشتقات  صادرات  قطعي، 
مسافري است همچنین رویه هاي فعال در بازارچه میل 78  
شامل صادرات و واردات قطعي مي باشد. بازارچه با توجه 
به جدید تأسیس بودن آن دارای 9 کانکس جهت غرفه ، 
آب لوله کشی بهداشتی سالم، اتصال برق بازارچه به شبکه 
برق سراسری، احداث سه باب سوله جهت 13 غرفه تجاری 
برخوردار می باشد که می بایست در جهت تقویت و افزایش 

امکانات توجه گردد. 
جدول)5(: عملکرد بازارچه مرزي میل 78 طی دوره زمانی 

88-84
جدول باال حاکی از آن است که درطی سال های مختلف 
میزان صادرات کاال از بازارچه مرزی میل 78 از نظر وزنی 
و ارزشی رشد داشته است به طوریکه از 12 میلیون دالر در 
سال 85 به حدود 39 میلیون دالر رسیده است. همچنین در 
این بازارچه فقط صادرات وجود داشته و ارزش وارداتی آن 
خیلی ناچیز و مختص به سال 88 می باشد. در جدول زیر 
عملکرد هر یک از بازارچه ها و گمرکات استان در سال 87 

و 88 مقایسه شده است.
جدول)6(: آمار عملکرد بازارچه هاي مرزي و گمرکات استان 

خراسان جنوبي در سال 1388 در مقایسه با سال87 13
ارزش  مجموع  در  که  است  آن  از  حاکی  باال  جدول 
به   88 سال  در  استان  مرزی  های  بازارچه  صادرات 
سال  به  نسبت  که  باشد  می  دالر  میزان 98.932.548 
87 )56.336.085( در حدود 75 درصد افزایش را نشان 
می دهد و طی این دوره میزان واردات از بازارچه ها به 
میزان 29 درصد کاهش یافته است. اما مشاهده می شود 
که میزان واردات از گمرکات استان در سال 88 نسبت به 
سال قبل افزایش خیلی زیادی داشته است.) نرخ رشد مثبت 
2731درصد(. و در عوض میزان صادرات از آن کاهش یافته 

است)نرخ رشد43- درصد(.
تأثیر بازارچه های مرزی بر اقتصاد استان

بازارچه های مرزی و افزایش اشتغال 
با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم ایجاد بازارچه های 
مرزی افزایش اشتغال بوده است، که این خود تبعات دیگری 
از جمله افزایش درآمد و کاهش فقر، امنیت مناطق مرزی و 
جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و روستائیان مرزنشین به 
شهرها و کاهش قاچاق کاال را به دنبال دارد. با دایر شدن 
بازارچه های مرزی در استان، هم اکنون در بازارچه یزدان 
تعداد 350 تا 400 نفر روزانه بطور مستقیم در بازارچه فعالیت 
می نمایند که فعالیت و اشتغال آنان در بازارچه های مرزی 
باعث ایجاد امنیت و همچنین امرار معاش آنان گردیده 
است. بازارچه دو کوهانه روزانه حدود 100 الی 150 کارگر را 
جذب و مشغول به کار کرده است که اشتغال این کارگران 
در جهت امنیت پایدار و همچنین جلو گیری از قاچاق کاال 
و شرارت و آدم ربائی و ... کمک بسزائی را ایفا خواهد نمود.  
در میل 73 هم اکنون تعداد 400- 350 نفر روزانه بطور 
مستقیم در بازارچه فعالیت مي نمایند که فعالیت و اشتغال 
آنان در بازارچه هاي مرزي باعث امنیت و همچنین امرار 
معاش آنان گردیده است که این موضوع از نظر کاهش 
شرارت  در منطقه  و همچنین آدم ربایي کمک بسزایي 
را خواهد نمود که باید در جهت توسعه بازارچه هاي مرزي 
توجه بیشتري مبذول گردد. در میل 78 نیز روزانه تعداد 200 
تا 300 نفر بطور مستمر در بازارچه فعالیت می نمایند. همان 
طور که مشاهده می شود حدود 1200 نفر به طور مستقیم 
در بازارچه های مرزی استان مشغول به کار هستند که اگر 
اشتغال غیر مستقیم به آن اضافه گردد آمار اشتغال به مراتب 

بیشتر خواهد شد.
بازارچه های مرزی و افزایش صادرات غیرنفتی

با توجه به جدول )6( مشاهده می شود که ارزش دالری 
صادرات از بازارچه های مرزی استان در سال 88 نسبت به 
سال 87 به میزان 75 درصد رشد داشته است در صورتیکه 
ارزش واردات از بازارچه های استان در سال 88 به میزان 22 
درصد کاهش یافته است. به طور کلی بیشترین محموله های 

صادراتی از بازارچه های مرزی استان به شرح زیر می باشد.
1 - مواد غذایي :

گروه کاالیي فوق مشتمل بر نمک صنعتي ، بلغور ذرت ، 
آبمیوه ، رب گوجه فرنگي ، کیک ، بیسکویت ، شکالت ، 

انواع کنسرو ، میوه و تره بار، خرما ، نوشابه ، ماکاروني ، پفک، 
پنیر، دلستر ، سرکه ، لواشک ، مربا ، ویفر ، و......

2- مصنوعات فلزي و پالستیکي:
گروه کاالیي فوق مشتمل بر لوله گالوانیزه ، درب و پنجره 
آهني،  کلمن آب ، کیسه پالستیک ، چکمه پالستیکي ، 
سیلند گاز، بونکر ، جک ساختماني ، پالستیک رول ، کاسه 

چرخ فرغون و غیره  
3- صنایع پتروشیمي و شیمیایي :

گروه کاالیي فوق مشتمل بر لوله پلیکا ، چسب چوب ، 
رنگ، مواد پالستیک ، صابون ، مایع ظرفشویي  و غیره 

4- صنایع نساجي:
گروه کاالیي فوق مشتمل بر نخ شالي ، پتو ، پرز قالي ، 
موکت ، فرش ماشیني ، نخ پشم ، روکش صندلي  و غیره 

5- مصالح ساختماني:
گروه کاالیي فوق مشتمل بر گچ ، پودر سنگ ، ایزوگام ، 

پشم شیشه ، آجر  و غیره 
6- مصنوعات چوبي:

گروه کاالیي فوق مشتمل بر کمد ، میز ، صندلي و غیره 
7- مصنوعات صنعتي و برقي:

گروه کاالیي فوق مشتمل بر پمپ آب کشاورزي ، ترانسفور 
ماتور ، موتور سیکلت ، اجاق گاز ، فن کوئل ، یخچال و غیره

 8- جوجه یکروزه: 
گروه کاالیي فوق فقط شامل جوجه زنده یکروزه براي 

صادرات می باشد.
استان  گمرکات  وارداتي  کاالهاي  طبقه بندي  جدول)7(: 

خراسان جنوبی در سال 1388
نباتی و  استان محصوالت  به  عمده کاالهای وارداتی 
پس از آن ماشین آالت و کاالهای واسطه ای می باشد 
که برای تولید الزم و ضروری می باشد. در صورتیکه 
و  نهایی  کاالهای  استان  صادراتی  اقالم  ترین  عمده 
مصرفی بوده و کشور افغانستان به عنوان بازار مصرف 
ایده آلی برای تولیدات کارخانجات داخل استان و کشور  

می باشد. 
بازارچه های مرزی و افزایش درآمدهای استان

با توجه به میزان صادرات و واردات تمامی بازارچه های 
مرزی استان و مثبت بودن خالص صادرات می توان گفت 
بازارچه های مرزی استان، عالوه بر تأثیر گذاری بر روی 
متغیر های اقتصادی و اجتماعی مرزنشینان، باعث افزایش 
تراز تجاری و ارزآوری به استان و کشور شده است. جدول 
زیر  نیز نشان می دهد که درآمدهای گمرکی و استانی در 

سال 88 افزایش چشم گیری داشته است. 
جدول)8(: درآمد های استان)میلیون ریال(

بیان مسایل، مشکالت و نارسائیهای موجود و ضرورت های 
توسعه

با وجود عملکرد مثبت هر یک از بازارچه های استان و مثبت 
بودن تراز بازرگانی و موفق بودن در برخی از کارکردهای 
و  طرفین  بین  تعامل  و  امنیت  و  اشتغال  جمله  از  خود 

      منبع: گمرکات استان خراسان جنوبی
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جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان به مرکز استان، اما به نظر 
می رسد که ازاین فرصت به وجود آمده فقط تعداد محدودی 
استفاده کرده و دیگر روستاهای مرزنشین، بنا به دالیلی از 
جمله ناآگاهی نسبت به اهداف بازارچه های مرزی و عدم 
فرصت برابر برای همه به خاطر کمبود سرمایه و نداشتن 
توان رقابتی، نتوانستند از بازارچه ها بهره ای ببرند. از طرف 
دیگر در برخی از بازارچه های استان فقط صدور کاال وجود 
داشته و عالوه بر آن بیشتر کاالهای وارداتی از بازارچه ها 
به خارج از استان صادر می شود که از این منظر نیز درآمد 
آنچنانی نصیب مرزنشینان نمی گردد. عالوه بر موارد باال 
برخی از مسائل و مشکالت بازارچه ها به شرح زیر می باشد.

- امنیت مسیر ارتباطی در داخل کشور افغانستان از طریق 
میلک و دو غارون  بیشتر از بازارچه های استان می باشد .

مقصد  تا  استان  های  بازارچه  از  کاال  ارسال  هزینه   -
افغانستان  بسیار بیشتر از هزینه ارسال همان کاال از مرز 

میلک به مقصد افغانستان می باشد .
- تورم و افزایش قیمت کاالها در داخل کشور نیز باعث 

کاهش فروش آن در بازارچه ها گردیده است.
- نبود جاده های مواصالتی مناسب منتهی به چهار بازارچه 

مرزی میل 73 ، میل 78 ، دوکوهانه و یزدان 
- نبود امکانات الزم نظیر تجهیزات و فضای اداری مناسب، 
تجهیزات کنترلی ، ارتباطی ، رفاهی و ... در بازارچه های 

مرزی 
نمایندگان سایر دستگاههای  تمام وقت  - عدم حضور 

مرتبط با امر صادرات و واردات در بازارچه  های مرزی 
- عدم پرداخت جوایز صادراتی به دارندگان کارت پیله وری 

- یک طرفه بودن بازارچه ها ی مرزی  در استان 
- عدم صدور بعضی کاالها از گمرک بیرجند و اظهارکردن 

این کاالها در گمرکات دیگر
- فراهم نبودن انجام تشریفات صادرات کاال در مرز رسمی 

و بین المللی میل 78
- کمبود نیروی متخصص و فنی گمرک در بازارچه های 

مرزی
- عدم وجود بازارچه های مرزی متقابل در کشور افغانستان
- عدم استمرار بانک در بازارچه های دوکوهانه و میل 78

- عدم اختیار گمرک بیرجند جهت صادرات بعضی کاالهای 
خاص مانند : پسته، فرش دستباف و ...

- کمبود امکانات زیربنایی ذخیره سازی در سطح استان

- فراهم نبودن امکانات اولیه جهت تجار و کارکنان در 
بازارچه میل 78

- ضعف سیستم حمل و نقل و زیربناهای ارتباطی مناسب
- توسعه نیافتگی مراکز خرید و فروشگاههای زنجیره ای 

استان
- نبود شرکتها و مراکز پخش عمده در سطح استان

- تراکم پائین جمعیت و پراکندگی زیاد سکونت گاهها
- دوری از مراکز عمده تولید

- شرایط نامناسب اقلیمی و پایین بودن میزان نزوالت جّوی
- کمبود تأسیسات گردشگری و خدمات رفاهی مناسب در 

استان
- عدم وجود تشکلهای صادراتی فعال در استان

- نداشتن نام و نشان تجاری ثبت شده برای کاالهای 
مزیت دار استان

- ضعف دانش تخصص تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی
بخش  مناسب  بندی  بسته  و  تبدیلی  صنایع  فقدان   -

کشاورزی
نازل بودن بهره وری و سرمایه گذاری در بخشهای   -

اقتصادی استان
- ضعف بنیانهای صنعتی و فقدان صنایع اساسی در استان

- ضعف فراگیر در زمینه فعالیتهای بازاریابی
- گسترش و توسعه کشت زعفران در کشور افغانستان 

بعنوان رقیب زعفران ایران
- عدم تخصیص اعتبارات مربوطه در زمان مقرر

- عدم ثبات در سیاستگذاریهای متقابل بین دو کشور ایران 
و افغانستان

به  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  رغبت  عدم   -
سرمایه گذاری در استان علیرغم امنیت باالی منطقه

- کمبود نیروهای متخصص و بومی منطقه جهت بررسی 
و انجام مطالعات توسعه بازرگانی

- عدم وجود مطالعات کاربردی و توسعه ای بازرگانی در 
شرق کشور

- عدم ثبات مدیریت در سطح کالن بخشهای مرتبط با 
بازرگانی کشور

نتیجه گیری و پیشنهادات الزم در خصوص کارکرد 
بهتر و رونق بازارچه های مرزی استان

بازارچه مرزي محوطه اي محصور در نقاط مرزي است که 
مطابق با استانداردهاي تعیین شده دولت بصورت مستقل یا 
در قالب تفاهم نامه منعقد شده بین جمهوري اسالمي ایران 
و کشورهاي  همجوار تعیین مي گردد  و در آنجا با حضور 
براي  کاالهاي مجاز  ترخیص  تشریفات  نماینده گمرک 
مبادالت مرزي صورت مي گیرد و مرزنشینان مي توانند 
کاالها و محصوالت مجاز را با رعایت مواد این قانون در 
بازارچه هاي مشترک مرزي استان مبادله کنند. به طور 
خالصه هدف از تأسیس بازارچه های مرزی ایجاد اشتغال و 
درآمد برای مرزنشینان، کاهش فقر، تعامل با کشور همسایه، 
افزایش امنیت و کاهش مهاجرت و قاچاق کاال می باشد. با 
توجه به عملکرد هر یک از بازارچه های استان می بینیم در 
تمامی بازارچه ها تراز بازرگانی مثبت بوده و ارزآوری داشته اند. 
اما با این وجود همه روستائیان مرزنشین نتوانستند از مزایای 
بازارچه ها به صورت یکسان بهره مند گردند. از این رو برای 
رونق هر چه بیشتر بازارچه های استان و رسیدن به اهداف 

تشکیل آن پیشنهاد می گردد:
فراه  و  جنوبی  خراسان  استان  دو  مقامات  تعامل   -1
یا  و  امنیتی  های  تضمین  دادن  منظور  به  افغانستان 
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افزایش  منظور  به  محلی  مقامات  با  الزم  هماهنگی 
 امنیت در داخل خاک افغانستان و افزایش تعداد غرفه در 
بازار چه های مرزی می تواند در رونق بازارچه ها مثمر 

ثمر باشد.
2- اطالع رسانی همگانی و توجیه مرزنشینان در خصوص 
اهداف و مزایای بازارچه های مرزی و آشنایی آنان با تجارت 

می توان زمینه مشارکت بیشتر آنان را فراهم نمود.
3- گسترش فعالیت های تولیدی کوچک و همخوان با 

ویژگیهای انسانی و محیطی منطقه 
4- ارایه تسهیالت ویژه به پیله وران روستاهای مرزی که 
به علت نداشتن سرمایه الزم نتوانستند از مزایای بازارچه 

بهره مند شوند.
5- از صادر کننده و غرفه دار هیچ گونه مبلغی از طرف 

سازمان بازارچه ها اخذ نگردد.
6- اختصاص اعتبار الزم جهت اصالح مسیر و آسفالت  و 
دو بانده نمودن مسیر های مواصالتی به چهار بازارچه مرزی 
7- اختصاص اعتبار مورد نیاز جهت ساخت فضای اداری و 

رفاهی ، ایجاد خطوط ارتباطی و خرید تجهیزات 
8- تعامل پیوسته بین دستگاهای مستقر در بازارچه ها و 

حضور مستمر نمایندگان آنان 
9- اختصاص بودجه مناسب جهت پرداخت جوایز 

10- بهره برداری از شبکه ریلی شرق کشور )سرخس– 

بیرجند – چابهار(
11- بهره برداری از جاده های مواصالتی استاندارد جهت 

ترانزیت به کشور افغانستان و آسیای میانه
12- بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی شرق کشور در 

بیرجند
13- اتصال کامل بازارچه ها و گمرک مرزی میل 78 به 

زیرساختهای اینترنت و فیبر نوری
زرشک،   ( استان  صادرتگرای  های  خوشه  توسعه   -14

زعفران و فرش دستباف(
15- بهره برداری از نمایشگاه دائمی سنگ استان و فرش 

دستباف
16- توسعه و تقویت تشکلهای صادراتی بخش خصوصی 

درجهت توسعه صادرات
17- توسعه مراکز خرید و زنجیره ای و شرکتهای پخش در 

جهت کاهش قیمت تمام شده
18- توسعه فضای فیزیکی و اداری سازمان با توجه به توسعه 

چارت سازمانی
19- راه اندازی پایانه بار فرودگاه بیرجند

20- راه اندازی و ایجاد آزمایشگاههای تخصصی در استان 
از جمله آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت محصوالت 

صادراتی و آزمایشگاه فرآورده های سوختی
21- طرح ایجاد صنایع بسته بندی محصوالت زرشک، 

زعفران و عناب
22- ایجاد تشکلهای صادراتی تخصصی در زمینه زرشک، 

زعفران و گیاهان دارویی
 منابع و مآخذ:

1- اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی
2- سازمان بازارچه های استان خراسان جنوبی

3- سازمان بازرگانی استان خراسان جنوبی
4- علی رازینی، ابراهیم و علیرضا باستانی،)1381(،  تحلیلی بر 
نقش و عملکرد بازارچه های مرزی، وزارت بازرگانی- معاونت 
برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی – گروه تجارت خارجی.

5- محمدی، حمیدرضا و علی اکبر فخرفاطمی)1384(، نقش 
بازارچه های مرزی در توسعه فضایی مناطق مرزی پژوهش 
موردی:بازارچه مرزی باجگیران، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال 

اول، شماره اول، ص55-76
6- رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و دیگران)1387(، ارزیابی 
اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی بازتابهای توسعه مناطق 
مرزی« مطالعه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح شهرستان 
ثالث باباجانی استان کرمانشاه، فصلنامه ژئوپولوتیک، سال 

چهارم، شماره دوم، صص109-82.
7- محمودی، علی و محمد حسن زاده)1383(، برآورد اثر 
مبادالت از طریق بازارچه های مرزی بر درآمدهای گمرکی 
دولت،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 32، ص 141182.
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اقلیم و سرزمین
الف( موقعیت جغرافیایي 

شهرستان سربیشه با وسعت حدود 8199 کیلومتر مربع معادل 8/6 درصد استان کشور 
را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در جنوب شرقي استان قرار گرفته ، از 
شمال به شهرستان درمیان از جنوب به شهرستان نهبندان از شرق به کشور افغانستان و 

از غرب به شهرستان بیرجند محدود شده است .
ج( تقسیمات کشوري 

داراي 2 بخش 2 مرکز شهري 4  این شهرستان  تقسیمات کشوري  آخرین  اساس  بر 
دهستان و 270 آبادي داراي سکنه است .

بیـشهسـر
این فصلنامه قصد دارد در هر شماره به معرفی وضعیت اقتصادی، اجتماعی هر یک از 

شهرستان های استان بپردازد. در این شماره شهرستان سربیشه معرفی میگردد:

جمعیت و نیروي انساني
الف( جمعیت :

جمعیت شهرستان سربیشه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به 
39461 نفر  بوده است همچنین در سال 1385 از تعداد کل جمعیت شهرستان 75/77 

درصد آن را جمعیت روستایي تشکیل داده بودند.

ب( نیروي انساني :
نفر ، جمعیت روستایي  این شهرستان 9541  بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت شهري 

29901 نفر بوده است .

آبترش سربیشه
مآخذ عکس: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

35استان در یک نگاه

آبترش سربیشه
مآخذ عکس: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مآخد متن: استانداری خراسان جنوبی
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امور اجتماعي
الف( سواد :

میزان باسوادي شهرستان در سال 1375 برابر 58/71 درصد بوده که به71/72 درصد در سال 
1385 افزایش یافته است .

ب( آموزش و پرورش :
در سال تحصیلي 89-1388 تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلي شهرستان 
سربیشه 7192 نفر بوده است از کل دانش آموزان این شهرستان 50/3 درصد  در 
مقطع ابتدایي ، 24/4 درصد در مقطع راهنمایي و 22/8 درصد در مقطع متوسطه ، 
فنی و حرفه ای ،کارودانش و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل مي باشند.  46/5 

درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل مي دهند .

ج( بهداشت و درمان :
شهرستان سربیشه از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني  شهري و روستایي در سال 1388 

به ترتیب داراي  3 و3 مرکز درماني مي باشد .

د( فرهنگ و هنر :
این شهرستان درسال 1388 ، داراي 1 سالن سخنراني ونمایش، 1 مرکزفرهنگي پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان مي باشد و همچنین تعداد کتابخانه هاي عمومي در این 

شهرستان درسال 1388 ،2 باب مي باشد.

امور اقتصادي
د( صنعت و معدن :

در سال 1387 تعداد 19 کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین 
معادن موجود درسطح این شهرستان عبارتند از :گرانیت ، منیزیت ، بنتونیت ، بازالت و… . سهم 

این شهرستان از کارگاه هاي معدني استان 17 درصد مي باشد .
جدول معادن سربیشه

استان در یک نگاه

باغ و عمارت مود
مآخذ عکس: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

امور زیر بنایي
الف( عمران شهري :

در سال 1385 جمعیت شهرستان سربیشه 39461  نفر برآورد شده میزان شهر نشیني 
در این شهرستان 24/18 درصد مي باشد .  در سال 1388 تعداد مشترکین آب 3523  

فقره و سرانه مصرف آب 64 متر مکعب مي باشد.

ب( عمران روستایي :
جمعیت روستایي شهرستان سربیشه  29901 نفر مي باشد که 75/77 درصد از جمعیت 
شهرستان را به خود اختصاص داده است . از کل روستاهاي دارای سکنه این شهرستان 

71/85 درصد برخوردار از برق و 32/96 درصد برخوردار از آب لوله کشی مي باشند.

ج( راه و ترابري :
شهرستان سربیشه در سال 1388 از 79 کیلومتر راه اصلي، 533 کیلومتر راه فرعي و 

1476 کیلومتر راه روستایی برخوردار مي باشد.

د( مخابرات : 
تعداد تلفن منصوبه شهرستان سربیشه تا پایان سال 1388 برابر 11109  بوده است که 

نسبت به سال قبل5/3 درصد رشد داشته است.

استان در یک نگاه

روستای ماخونیک
مآخذ عکس: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی

نام علمي :
Adonis scrobiculata BOISS.Ranunculaceae

مشخصات  گیاه شناسي :
زیاد  تقسیمات  و  بریدگي  داراي  برگ  پهنک  دارد.  تعلق  آالله  خانواده  به  که  کوتاه  و  علفي   گیاهي 
مي باشد. گل به رنگ زرد مایل به قرمز است. فصل رویش آن در این منطقه نیمه دوم فروردین تا اواخر 

بهار مي باشد.
ترکیبات شیمیایي:

دراندام هاي مختلف این گیاه مواد آدونیدین و نوعي ماده قندي به نام آدونیت گزارش شده است.
خواص دارویي و کاربرد:

برگ و ساقه هاي گل دار گیاه در طب گیاهي مورد استفاده قرار مي گیرد. گل هاي آن براي خردکردن 
سنگ مثانه کاربرد داشته، ملین و مدر است. اندام هاي هوایي این گیاه براي تقویت قلب، تنظیم ضربان 

قلب، ورم پرده بیروني و ماهیچه قلب مورد استفاده قرارمي گیرد.
زیستگاه:

گیاه چشم خروس در مناطق حفاظت شده آرک،درمیان و کوههاي آهنگران مشاهده مي شود. نمونه 
برداشت شده از منطقه آرک، طول جغرافیایي  41-°  58 و عرض جغرافیایي °  33. ارتفاع از سطح دریا 

1619 متر مي باشد. 

چشم خروس 

نام علمي :
Ferula foetida )BUNGE( REGEL.Apiaceae

مشخصات  گیاه شناسي :
گیاهي علفي و چندساله با ریشه ضخیم مي باشند برگ هاي آن داراي بریدگي زیاد و غبارآلود است. ساقه 
آن مجوف و گوشي و بلند است. گلها زرد رنگ و به صورت چتر مانند در انتهاي ساقه ظاهر مي شوند. 

شیره گیاه پس از استخراج همان آنغوزه مي باشد.در گویش محلي به کما مشهور است.
ترکیبات شیمیایي:

در ریشه گیاه موادي از جمله فرولیک اسید، اسانس روغني فرار، پینن،آزولن، موسیالژ،  آزار زینوتانول و 
باسورین وجود دارد.

خواص دارویي و کاربرد:
آنغوزه براي درمان هیستري،تقویت معده و دفع کرم مصرف مي شود. داروي ضد تشنج و قاعده آور است. 
براي فلج،رعشه،سستي اعضاء و صرع کودکان، کاهش شنوایي، رفع ناخنک چشم از آن بهره مي گیرند. 
براي  را تسکین مي دهد. محلول آن  انجیر و زوفا درد دندان فاسد شده  با  مضمضه عصاره آن همراه 

خشونت صدا و رفع نفخ معده اثربخش است.
همراه با روغن زیتون به صورت استعمال خارجي در محل آلت تناسلي نیروي جنسي را تقویت مي کند.

زیستگاه:
گیاه در اغلب دشت هاي استان دیده مي شود. نمونه برداشت شده از مسیر بیرجند نهبندان بعد از مزار 

سید علي دو راهي دهک مي باشد. 

آنغوزه

نام علمي :
Iris Songarica SCHRENR  Iridaceae

مشخصات  گیاه شناسي :
زنبق گیاهي علفي داراي ریزم یا بن پیازي شکل که برگ هایي بدون دمبرگ دارد. گلپوش آن رنگي و قطعات آن 6 عدد 
است. پرچم ها به تعداد سه عدد و با قطعات بیروني گلپوش حالت متقابل دارند.خامه به سه قطعه پهن و گلبرگ مانند که 
همان کالله است منتهي مي شود. نام هاي دیگر آن در کتب مختلف، سوسن آزاد، سوسن ابیض، بیخ بنفش، آسمان جوني 

و ایرسا مي باشد. در گویش محلي سوسن نامیده مي شود.
ترکیبات شیمیایي:

در برگ زنبق ویتامین c، بتاکاروتن و آلفاکاروتن وجود دارد. در ساقه زیر زمیني آن مواد ایرون، تانن، نشاسته، گلوکوزید، 
ایریدن، میریستیک اسید و اولئیک اسید گزارش شده است.

خواص دارویي و کاربرد:
از ساقه زیرزمیني آن براي بیماریهاي مثانه، ناراحتي هاي کبدي، برونشیت و استسقاء استفاده مي شود. عصاره برگ زنبق 
براي یخ زدگي اعضاء و عوارض ناشي از آن و برگشت به حالت اولیه مورد استفاده دارد. براي رفع ناراحتي هاي بعد از زایمان، 

کولیک،الرنژیت، ترشحات سفید زنانه و معالجه آسبه کاربرد دارد. مصرف آن با عسل ترشح بزاق را زیاد مي کند.
زیستگاه:

زنبق در بیشتر دشت هاي استان مانند دشت سرایان، سربیشه، آرین شهر، خور، ماژان و قائن مشاهده مي شود. نمونه جمع 
آوري شده از دشت سربیشه، مقابل کارخانه مواد نسوز مي باشد. 

زنبق

38اقتصاد کشاورزی

مآخد: گیاهان دارویی، مهندس پویان
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
انواع سرمایه: 

   Social - Capital :سرمایه اجتماعی
اقتصاد.  در یک  موجود  موجودی سرمایه های  1-کل 
مجموع موجودی دارائی های مولد یک جامعه. این مقوله 
نه تنها ساختمان ها ، ماشین آالت و دیگر وسایل به 
کار رفته در تولید کاالهای قابل فروش در بازار را در بر 
می گیرد بلکه شامل سرمایه های استفاده شده در تولید 
کاالها و خدمات غیرقابل فروش در بازار ) مانند جاده ها، 
مدارس و آموزش و پرورش، دفاع و تجهیزات نظامی ( 
نیز می باشد. دارایی که برای استفاده عمومی متعلق به 

جامعه است.
2-مفهومی است که بحث های اولیه آن از دهه هفتاد 
تحت عنوان  »روابط شهری « شکل گرفت و از دهه نود 
به صورت قوی تری و تحت عنوان » سرمایه اجتماعی « 
در حال گسترش است و از دنیای اقتصاد به جامعه شناسی 
و علوم سیاسی راه یافته. سرمایه اجتماعی از سه عنصر 
تشکیلمی شود: اعتماد)مثل نسیه دادن کاال که باعث 
افزایش مبادالت و تولید می شود. ارزش های اجتماعی 
) مثل وفاداری به تعهد و قول که میزان ریسک را در 
اقتصاد فوق العاده پایین می آورد . و اتصاالت اجتماعی 
یا شبکه ای )مثل استفاده از فرصت های اطالعاتی( که 

امکان بهره مندی از فضاهای متعدد را باعث می شود.
   Orginal - Capital :سرمایه اصلی

برای  تعهداً  اولیه. سرمایه ای که در مؤسسه   سرمایه 
تأسیس آن در نظر گرفته شده بدون آنکه انتظار بازگشت 

آتی از آن باشد.
سرمایه اقتصادی: 

مجموعه ای از منابع نامتجانس ) مانند : ابنیه ، ماشین 
آالت، مواد اولیه، پول، اوراق بهادار و ... ( می باشد که 
زمانی  های  دوره  طی  تا  دهد  می  امکان  آنها  کاربرد 
بر را در  این مفهوم، سرمایه فنی  آید.   درآمدی بدست 

می گیرد و از آن وسیع تر است. 
   Human - Capital :سرمایه انسانی

اصلی  عوامل  از  یکی  که  است  کار  نیروی  با  مترادف 
تولید است. سرمایه انسانی شامل : مهارتها، توانایی ها، 
خالقیت ها، نوآوریها، تخصص ها و اندیشه های انسانی 
ست که در نهاد انسان است و براثر سرمایه گذاری روی 
منابع انسانی ) در تعلیم و تربیت و مهارت افراد جهت 
انسانی  ایجاد می شود. سرمایه   ) آنها  بازدهی  افزایش 
و  با تحصیالت  انسان  است  که  ان حقیقت  به  اشاره 
آموزش و یا دیگر فعالیتهایی که درآمدش را در آینده 
گذاری  سرمایه  خودش  روی  بر  دهد  می   افزایش 
می نماید. بنابراین سرمایه انسانی را می توان ارتقاء و 
بهبود ظرفیت تولیدی افراد جامعه نامید. فرآیند تشکیل 
 سرمایه انسانی نقش بسزایی در افزایش ارزش افزوده 
بنابراین  نماید.  می  ایفا  اقتصادی  مختلف  های  بخش 
ظرفیت  بهبود  ارتقاءو  توان  می  را  انسانی  سرمایه 
تولیدی افراد جامعه نامید.فرایند تشکیل سرمایه انسانی 
های  بخش  افزوده  ارزش  افزایش  در  به سزایی  نقش 
مختلف اقتصادی ایفا می نماید و لذا انتظار می رود رابطه 
مستقیمی میان سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود 
داشته باشد. اکثر اقتصادانان توسعه اتفاق نظر دارند که 
رشد سریع ذخایر مادی تا حدود زیادی به تراکم سرمایه 
انسانی بستگی دارد و برخی نظریه پردازان نامدار نیروی 
انسانی نظیر »شولتز«افزایش سرمایه گذاریهای آموزشی 

را یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در 
جوامع صنعتی دانستند .مسئله انسانی طی چند دهه اخیر 
به این طرف در غرب مطرح شد و »شولتز« ) برنده جایزه 
نوبل اقتصادی( آن را مطرح کرد اما این جاکوب مینسر 
)1922( اقتصاددان آمریکایی ) لهستانی تبار ( است که 
نظریه سرمایه انسانی را پیش از تئودور شولتز و گری 

بکر-که به خاطر آن شهرت یافتند–کشف کرد.
   Authorized),Registered( -Capital

سرمایه ثبت شده . سرمایه به ثبت رسیده .سرمایه مجاز 
.سرمایه اسمی . سرمایه یک شرکت که در اساسنامه آن 
تعیین شده . سرمایه مندرج در اساسنامه شرکت است که 

هر شرکتی تا آن میزان می تواند سهم منتشر کند.
   Mrechant - Capital :سرمایه تجاری

در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از کل سرمایه است 
که صرفاً در حوزه توزیع کاالها در گردش باشد . این 

سرمایه، کاالها را از دست 
تولید کننده به دست مصرف کننده می رساند. در این 
جریان تاجر پول خود را به کاال تبدیل می کند و سپس 

با فروش آن به پولی بیشتر دست می بابد.
   Security -Capital :سرمایه تضمینی

است.  مواجه  ریسک  میزان  حداق  با  که  ای  سرمایه 
با  و  وثیقه کافی است  یا  تأمین  دارای  سرمایه ای که 
حداقل احتمال خطر مواجه باشد )در مقایسه با سرمایه 
ریسکی ( مانند وامی که تضمین آن یک مال گرانبها 

باشد.
   Subscribed -Capital :سرمایه تعهد شده

قسمتی از سرمایه شرکت به هنگام تأسیس که پرداخت 
نشده ولی پرداختش تعهد می شود. سرمایه مورد تعهد.

   Fixed -Capital :سرمایه ثابت
وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر طوالنی باشند 
و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری ایفا کنند مانند 

ساختمان، تأسیسات و ماشن آالت.
   Working -Capital :سرمایه در گردش

سرمایه در جریان .سرمایه سیار. آن قسمت از سرمایه 

که دائماً در جریان عملیات ) فراگرد تولید ( مصرف می 
شود مانند سرمایه الزم برای خرید مواد اولیه و پرداخت 
برای  توان  نمی  سرمایه  این  از  بنابراین  غیره.  و   مزد 
به  کرد.  استفاده  ثابت  های  دارایی  در  گذاری  سرمایه 
برای  که  یم شود  اطالق  ای  به سرمایه  دیگر  عبارت 
سرمایه گذاری بر دارایی های جاری به کار می رود. جان 
استوارت میل این عبارت را مناسب معنی آن نمی داند 
ولی علت این نامگذاری را چنین می داند که سرمایه ای 
کهدر تولید مصرف می شود پس از کامل شدن محصول 
و فروش رفتن آن دوباره به واحد تولیدی برمی گردد و 
جریان استفاده از سرمایه در امور جاری بار دیگر تکرار 
می شود. بنابراین به نظر می رسد که سرمایه پیوسته در 

حال گردش و چرخش باشد. 
نسبتًا  گردششان  در  سرمایه  که  تجاری  واحدهای  در 
باالتر است به اموال و اجناس خریداری شده به قصد 

فروش اطالق می شود. 
   Venture -Capital :سرمایه ریسکی

معرض  در  که  سرمایهای  آمیز.  مخاطره  سرمایه 
مخاطرات زیاد باشد. شرکتهایی که سرگرم فعالیتهای 
تأمین  برای  است  ممکن  آمیز هستند  مخاطه  تجاری 
سرمایه از افراد و شرکت های دیگر طلب سرمایه کنند و 
در عوض آنان را در بازدهی فعالیتهای خود سهیم سازند.

   Jelly -Capital :سرمایه ژله ای
سرمایه ژله ای اصطالحی است برای توصیف سرمایه ای 
 که از دید نظری نسبت سرمایه به کار در آن به فوریت 
می تواند تغییر یابد. )یعنی طبق تئوری ، فرض بر این 
است که سرمایه می تواند به سرعت نسبت سرمایه به کار 

در اقتصاد را تغییر دهد(.
   Natural -Capital :سرمایه طبیعی

از عامل های تولید مورد  1- زمین که به عنوان یکی 
استفاده قرار می گیرد ) مثل زمین های کشاورزی، معادن 
و منابع روی زمین (. بعضی از اقتصاددانان با نامگذاری 
سرمایه طبیعی برای زمین آن را از کاالهای سرمایه ای 
)که به سرمایه مصنوعی موسوم کرده اند( متمایز می سازند.
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آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم نیستند: 
عمده آدمها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست 

که قابل فهم میشوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند. 
آنانی که وقتی هستند نیستند وقتی که نیستند هم نیستند: 

مردگانی متحرک در جهان، خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی 
واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و زنده 

اشان یکی است. 
آنانی که وقتی هستند هستند وقتی که نیستند هم هستند:

در  و  حضورند  از  سرشار  بودنشان  در  که  کسانی  شخصیت.  با  و  معتبر  آدمهای 
مانند.  می  ما  خاطر  به  هماره  که  کسانی  گذارند.  می  را  تأثیرشان  هم  نبودنشان 

دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم. 
آنانی که وقتی هستند نیستند و وقتی که نیستند هستند: 

ما  که  اند  با شکوه  و  قدرتمند  چنان  بودشان  زمان  در  آدمها.  ترین  انگیز  شگفت 
آهسته  نرم  نرم  میروند  ما  پیش  از  که  وقتی  اما  دریابیم.  را  نمیتوانیم حضورشان 
آهسته درک میکنیم. باز می شناسیم. می فهمیم که آنان چه بودند. چه می گفتند و 
چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدمها هستیم. هزار حرف داریم برایشان. اما 
وقتی در برابرشان قرار می گیریم قفل بر زبانمان می زنند. اختیار از ما سلب میشود. 
 سکوت می کنیم و غرقه در حضور آنان مست می شویم و درست در زمانی که 
می روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی 

هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.   

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته عمده 
تقسیم کرده است

زندگي 
در آخرین روز ترم پایاني دانشگاه، استاد به زحمت جعبه سنگیني را داخل کالس 
درس آورد. وقتي که کالس رسمیت پیدا کرد، استاد یک لیوان بزرگ شیشه اي از 
جعبه بیرون آورد و روي میز گذاشت. سپس چند قلوه سنگ از درون جعبه برداشت 
و آنها را داخل لیوان انداخت. آنگاه از دانشجویان که با تعجب به او نگاه مي کردند،

پرسید: آیا لیوان پر شده است؟  همه گفتند: بله، پر شده.
استاد مقداري سنگ ریزه را از جعبه برداشت و آن ها را روي قلوه سنگ هاي داخل 
لیوان ریخت. بعد لیوان را کمي تکان داد تا ریگ ها به درون فضاهاي خالي بین 

قلوه سنگ ها بلغزند. سپس از دانشجویان پرسید:
آیا لیوان پر شده است؟ همگي پاسخ دادند: بله، پر شده!

استاد دوباره دست به جعبه برد و چند مشت شن را برداشت و داخل لیوان ریخت. 
ذرات شن به راحتي فضاهاي کوچک بین قلوه سنگها و ریگ ها را پر کردند. استاد 
؟دانشجویان همصدا  است  پر شده  لیوان  آیا  پرسید:  دانشجویان  از  دیگر  بار  یک 

جواب دادند: بله، پر شده!
استاد از داخل جعبه یک بطري آب را برداشت و آن را درون لیوان خالي کرد. آب 
اینکه استاد  از  بار قبل  این  تمام فضاهاي کوچک بین ذرات شن را هم پر کرد. 

سؤالي بکند دانشجویان با خنده فریاد زدند: بله، پر شده!
بعد از آن که خنده ها تمام شد، استاد گفت: این لیوان مانند شیشه عمر شماست 
و آن قلوه سنگها هم چیزهاي مهم زندگي شما مثل سالمتي، خانواده، فرزندان و 
دوستانتان هستند. چیزهایي که اگر هر چیز دیگري را از دست دادید و فقط این ها 

برایتان باقي ماندند، هنوز هم زندگي شما پر است. 
دیگري  چیزهاي  هم  ها  ریگ  داد:  ادامه  و  انداخت  دانشجویان  به  نگاهي  استاد 
ذرات شن هم چیزهاي  و  خانه  ثروت،  مثل شغل،  مهمند،  زندگي  در  که  هستند 
کوچک و بي اهمیت زندگي هستند. اگر شما ابتدا ذرات شن را داخل لیوان بریزید، 
دیگر جایي براي سنگ ها و ریگ ها باقي نمي ماند. این وضعیت در مورد زندگي 

شما هم صدق مي کند.
در زندگي حواستان را به چیزهایي معطوف کنید که واقعًا اهمیت دارند، همسرتان را 
براي شام به رستوران ببـرید، با فرزندانتـان بازي کنید و به دوستان خود سر بزنید. 
براي نظافت خانه یا تعمیـر خرابي هاي کوچک همیشه وقت هست. ابتدا به قلوه 

سنگهاي زندگیتان برسید، بقیه چیزها حکم ذرات شن را دارند. 
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