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مدیر مسؤول

مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنيا، سرانه 10 برابري در مصرف انرژي نسبت 
به اروپایي ها، شدت مصرف انرژی 4/5 برابر متوسط جهانی، رتبه سوم مصرف گاز 
در جهان، نوزدهمين کشور مصرف کننده برق در دنيا و قرار گرفتن در رتبه بيستم 
کشورهاي پر مصرف دارو، همه و همه از جمله آثار الگوي نامناسب مصرف در کشور 
ما است که جز به هدر دادن منابع و سرمایه هاي کشور نتيجه دیگري به دنبال ندارد. 
اینکه  یا  نان در جهان هستند  بزرگترین مصرف کننده  ما  اینکه مردم کشور  تصور 
است که  حالی  در  این  و  اروپاست  اتحادیه  اندازه کل مصرف  به  ایران  گاز  مصرف 
متوسط رفاه در کشور تفاوت زیادی با کشورهای پيشرفته دارد بيش از پيش ذهن را 
به آن سو مي کشد که یکي از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع یارانه بر 
روي برخي کاالهاي استراتژیک یا حامل هاي انرژي است که با اجراي صحيح طرح 
تحول اقتصادي و هدفمند کردن یارانه ها مي توان گام مؤثري در مسير بلند رسيدن به 
فرهنگ صحيح مصرف برداشت. باید اذعان داشت با افزایش بهره وري نيروي کار و 
سرمایه و نيز برقراري ارتباطي منطقي بين این عوامل مي توان از اتالف منابع در بين 
مردم و دولت جلوگيري کرد که این مهم ميسر نمي شود مگر با اجراي سياست هاي 

هماهنگ و همکاري دو جانبه بين مردم و دولت.
در این راستا بر آن شدیم در جهت انجام رسالت سازمانی که بر پایه اطالع رسانی 
هدفمند  محوریت  با  اقتصادی  تحول  طرح  جمله  از  اقتصادی  روز  مسایل  مورد  در 
گذاری،  سرمایه  عدالت،  سهام  سازی،  خصوصی  و   44 اصل  ها،  یارانه  کردن 
کشور  روی  پيش  مشکالت  و  مسایل  کشيدن  چالش  به  و   )  .. و  استان  اعتبارات 
های  سرمایه  به  دادن  استان، جهت  های  پتانسيل  و  ها  مزیت  شناخت   ، استان  و 
جذب  و...  دانشگاه  اساتيد  و  اندیشمندان  مقاالت  و  نظرات  از  مندی  بهره   ،  داخلی 

سرمایه های خارجی اقدام به انتشار فصلنامه خبری ، آموزشی و ترویجی نمایيم. 
بی شک نگارش موجود خالی از اشکال نخواهد بود . لذا ارسال هر گونه پيشنهاد 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 بخشيدن و بهبود نگارش های 
بعدی یاری نمایند، موجب امتنان خواهد بود و اميد است بتوان گامی هر چند کوچک در 
جهت رسيدن به اهداف واالی اقتصادی و توسعه استان خراسان جنوبی  بر داشته شود. 
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هدفمندکردن یارانه ها؛ بخشی از طرح تحول 
اقتصادی 

در زمينه مسایل اقتصادی کارهای خوبی انجام گرفته. خوب 
است که این گزارش را در معرض اطالع عموم بگذارید، 
یعنی چيزی باشد که همه این گزارش دولت را در زمينه 
کارهایی که انجام گرفته، بشنوند. آنچه من رویش تکيه 
می کنم، همين طرح تحول اقتصادی است که در دولت 
نهم مطرح شد. االن هدفمندکردن یارانه ها که یک بخشی 
از آن طرح تحول بود، )در حال اجراشدن است(، همه هم 
است  اجرا ممکن  کيفيت  در  اگرچه حاال  متفق القولند- 
اختالف نظرهایی باشد- ليکن بخش های دیگر طرح 
تحول اقتصادی که درباره نظام های پولی و بازرگانی و 
گمرکی و امثال این ها بود، نباید مغفول عنه قرار بگيرد، آن ها 
هم بایستی حتماً دنبال شود. طرح تحول اقتصادی، کار 
مهم و بزرگی بود. ما توصيه می کنيم، از جمله چيزهایی که 
از بين راه برنگردید، همين طرح تحول اقتصادی است، آن 

را واقعاً دنبال کنيد.
سال همت مضاعف و کار مضاعف

ما امسال را »سال همت مضاعف و کار مضاعف« عرض 
کردیم، یعنی همت برتر و کار بيشتر. عرصه های گوناگونی 
این عرصه ها همت مضاعف و کار  از  دارد. یکی  وجود 
مضاعف در استفاده بهينه از منابع موجود کشور و امکاناتی 
است که وجود دارد؛ از همه آن چيزهایی که می تواند برای 
سازندگی کشور در دوران های آینده مورد استفاده قرار 
بگيرد یا زندگی عمومی مردم را رفاه و رونق ببخشد، باید 
حداکثر استفاده بشود، یعنی همان چيزی که یکی از ارکانش 

اصالح الگوی مصرف است.
از آب در کشور استفاده بهينه بشود. ما امروز از آب در کشور 
استفاده بهينه نمی کنيم. سال گذشته که بنده مسأله اصالح 
کشورمان  پژوهشگران  کردم،  مطرح  را  مصرف  الگوی 
تحقيق کردند، به ما اطالع دادند که اگر آبی که در کشور 
مصرف می شود، ده درصد آن صرفه جویی شود، این ده 

درصد به قدر تمام استفاده ای است که امروز برای شرب 
خانگی و برای صنعت مورد استفاده قرار می گيرد. امروز نود 
درصد آب کشور در بخش های کشاورزی مصرف می شود؛ 
برای  مصرف غلط، مصرف اسراف آميز. ده درصد دیگر 
آب شرب و برای صنعت و برای مصارف گوناگون به کار 
می رود، یعنی اگر در کار کشاورزی، ده درصد صرفه جویی 
کنيم، مقدار مصرف شرب و صنعت و امثال این ها به دو برابر 
خواهد رسيد، اینقدر مسأله مهم است. مسأله مصرف برق و 
مصرف حاملهای انرژی- بنزین، گازویيل- هم مهم است. 
این الیحه هدفمندکردن یارانه ها که مطرح شده است، ناظر 

به این مسایل است.
بیشتر  برخورداری  ها؛  یارانه  کردن  هدفمند 

محرومین
بلندمدت  تجربه  از  ناشی  یارانه ها  هدفمندکردن   مسأله 
نخبگان کشور است که در طول این سال ها به این نقطه 
رسيده اند که یارانه هایی که از کيسه بيت المال- یعنی از 
جيب عموم مردم- بيرون می رود و به عموم تعلق می گيرد، 
بيشتر متوجه قشرهایی بشود که نياز آن ها بيشتر است، 
یعنی قشرهای محروم و طبقات متوسط به پایين جامعه از 
بيت المال و از کيسه عمومی ملت بيشتر برخوردار شوند تا 
طبقات بسيار مرفه و کسانی که در حقيقت احتياجی هم به 
این یارانه ها ندارند. رسيدن به این حقيقت و تصميم و عزم 
راسخ بر اجرای آن، ناشی از تجربه طوالنی مدتی است که 
در طول این سال ها متراکم شده است و به مرحله عمل 

درآمده است.
همه باید کمک کنند

و  اقتصادی  فعاليت  محور  اگرچه  اقتصادی  مسایل  در 
تصميم گيری های اقتصادی دولت است، اما بقيه قوا هم 
خيلی نقش دارند، قوه قضائيه هم نقش دارد، قوه مقننه 
هم نقش دارد. آن ها باید به وظائفشان در این زمينه ها عمل 
کنند،کمک کنند. بخش خصوصی و دستگاه های مرتبط با 
بخش خصوصی مثل اتاق های بازرگانی و امثال این ها و 

بعضی از بنيادهایی که هستند، این ها همه بایستی در این 
جهت همراه باشند و با دولت همکاری کنند و کمک کنند.

من همين جا در حضور شما مردم عزیزمان توصيه می کنم، 
هم به قوه مجریه، هم به قوه مقننه که در این مسأله مهم 
باید با هم همکاری کنند، باید به هم کمک کنند. از یک 
طرف قضيه، نگاه به قوه مجریه است- که بار بر دوش قوه 
مجریه است، دولت بایستی اقدام کند، عمل کند، پس همه 
دستگاه های دیگر، از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت 
کمک کنند- از طرف دیگر هم دولت بایستی آن چيزی که 
قانونی است و مراحل قانونی را گذرانده است، معتبر بداند و 
بر طبق آن عمل کند. بنابراین دولت، مجلس - قوه مجریه، 
قوه مقننه- در این کار دوشادوش هم حرکت کنند، به هم 
کمک کنند و با هم باشند، »ید ا... مع الجماعة «. وقتی با 
هم بودند، خدا هم کمک خواهد کرد. بنابراین استفاده بهينه 
از امکانات و منابع موجود کشور و بهره وری مهم است، 
بهره وری بيشتر از آنچه داریم و آنچه که بسياری از آن ها 
متأسفانه مورد اسراف و استفاده غلط قرار می گيرد. آنچه من 
امروز به همه ملت عزیزمان و به مسؤولين محترم توصيه 
می کنم، این است که برای دهه پيشرفت و عدالت، همه 
خودشان را آماده کنند. ما احتياج داریم به جهش در این 
راه. ما عقب ماندگی زیاد داریم. با رفتار معمولی نمی شود به 
نقطه مطلوب رسيد، ما به جهش احتياج داریم. این جهش، 
ایمان می خواهد، اخالص می خواهد، هماهنگی می خواهد، 
همکاری نيروها را با یکدیگر الزم دارد. قوای سه گانه با 
هم همکاری بکنند، همدلی کنند، به هم کمک کنند، 
مردم به مسؤولين، به خصوص به قوه مجریه که وسط 
ميدان است، کمک کنند، همکاری کنند، همراهی کنند، ما 
بتوانيم راه های نرفته را برویم، کارهای بزرگی که در انتظار 
ما است، انجام بدهيم. کارهای بزرگ باید انجام بگيرد، 
کارهای ماندگار باید انجام بگيرد. همه هم باید کمک کنند. 
اگر بخواهيم به آن هدف ها برسيم، همه باید کمک کنند، 

سليقه های مختلف را کنار بگذارند.

در هدفمند سازی یارانه ها 
قشرهای محروم و طبقات 
متوسط به پایین جامعه از 
بیت المال و کیسه عمومی 
ملت بیشتر برخوردار شوند
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مسؤوالن  گفت:  و  دانست  چشمگير  بسيار  را  ها  یارانه 
چندین کشور که برخی از آنها بسيار بزرگ هستند به ما 
اعالم کردند که خواهان استفاده از تجارب شما در زمينه 
تحوالت اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها هستيم و ما تا 
کنون چندین گروه از کارشناسان خود را بدون تبليغات و جار 
و جنجال های رسانه ای به این کشورها فرستاده ایم تا این 

تجارب را به آنان منتقل کنند.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تقاضاهای بين المللی برای 
استفاده از تجارب ایران در زمينه های سياسی، مدیریتی و 

سایر زمينه ها روزافزون است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شعار امروز 
از  باید  موضوع  این  و  است  مصرف  مدیریت   کشور 
 دستگاه های اجرایی شروع شود هر چند صرفه جویی در ریشه ما 
ایرانی ها است اما تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی 

داریم.
احمدی نژاد گفت: از دو سال قبل که مصرف بنزین در 

دستگاه های دولتی آزاد شد ميزان مصرف در کل کشور 
به نصف تقليل یافت و خدمات بيشتر با هزینه های کمتر 
 ميسر گشت و ما اعتقاد داریم که باز هم می توان در بخش 

هزینه ها صرفه جویی های بيشتری شود.
وی گفت: براساس بررسی های به عمل آمده ميزان مصرف 
در دولت های نهم و دهم به نسبت دولت های قبل بسيار 

کاهش یافته است.
کاهش  با  می توانند  اجرایی  های  دستگاه  گفت:   وی 
هزینه های جزیی، کارهای بسيار بزرگی برای مردم انجام 
دهند و اکنون نيز که بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح 
است خود مردم می توانند در مصرف منابع یک الگو شوند زیرا 

درست مصرف کردن در بطن و متن این دیار است.
وی افزود: بسياری از عوامل و کسانی که مصرف گرایی 
را در جامعه ما رواج داده اند همزمان بسياری از ارزش های 
فرهنگی ما را که یکی از آنان درست مصرف کردن است 

خراب کردند. 

ریيس جمهوری اسالمی ایران بر ضرورت تغيير و اصالح 
الگوهای مصرف در تمام شوؤن زندگی تأکيد کرد و گفت: 

بحث هدفمندشدن یارانه ها همين هدف را دنبال می کند.
محمود احمدی نژاد افزود: ما باید شيوه ها و الگوهای مصرف 
زندگی خود را بهبود بخشيم و در این راه نمی توانيم به دنبال 

الگوهای غربی برویم.
وی افزود: بهترین روش و الگو در این زمينه الگوی اسالمی 
ایرانی است، اسالمی از آن جهت که الگوهای غربی برای ما 
مطلوب نيست و ایرانی از آن جهت که باید از ظرفيت های 
ایران زمين استفاده کرد و به اندیشه ها، همت و تفکر ایرانی 
تکيه کرد واین بهترین نقطه  برای شروع این تغيير و تحول 

عظيم باشد.
ریيس جمهور خاطرنشان کرد: ما باید بدانيم کجا می خواهيم 

برویم و چگونه به نقطه مطلوب برسيم.
بهبود  و  تغيير  برای  ایران  های  تالش  جمهور  ریيس 
کردن  هدفمند  بخش  در  جمله  از  مدیریت   روش های 

اصالح الگوی مصرف و
 بهبود روش های مدیریت آن 

از اهداف هدفمند سازی یارانه ها
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اخبار5

معاون نيروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع مدیران 
 استانی و ستادی وزارتخانه اظهار داشت و افزود: حرکت در مسير افق 1404 یکی از 
دغدغه های مهم مسؤوالن نظام جمهوری اسالمی است که باید با درایت، جدیت و 
همدلی بيشتر، در راستای تحقق آن گام برداریم. صادقی گلمکانی افزود: افق 1404 
باید دغدغه همه ملت ایران و در رأس آن مجموعه کارمندان و مدیران وزارت امور 
اقتصادی و دارایی باشد که خود وظيفه دارند در راستای تحقق آن گام بردارند. وی با 
اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از قوانين اصلی برآمده از تفسير 
اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: به نظر من باید در ابتدا، خودمان پيام اصلی هدف 
و این قانون را به خوبی درک کنيم سپس در راستای اشاعه آن در جامعه اقدام کنيم. 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از کارهای مدیران وزارتخانه، توجه به نيروی انسانی 
و آموزش آن در راستای اجرای طرح های ميان مدت است. گلمکانی با تأکيد بر اینکه با 
نيروی کارآمد و مجرب می توان طرح های ملی را به خوبی پيش برد، افزود: خوشبختانه 
در برخی استان ها، تربيت نيروی مجرب و کاردان به خوبی پيگيری می شود، ولی در 
 برخی استان های دیگر نيازمند کار بيشتری هستيم. وی تصریح کرد: همه مدیران باید 
برنامه ریزی داشته باشند و کادرسازی و نيروسازی کنند. زیرا اجرا و ادامه قانون مهمی چون 
هدفمندسازی یارانه ها مستلزم تالش و تخصص زیاد و جدی گرفتن مراحل کادرسازی 
است.معاون نيروی انسانی و توسعه مدیریت ادامه داد: در جذب نيرو برای دستگاه متبوع 
 باید حداکثر توجه به جذب نخبگان برای کادرسازی برای آینده باشد. وی ارتباط با 
 دانشگاه ها را یکی دیگر از وظایف مدیران وزارتخانه خواند و گفت: همه مدیران، چه در 
سازمان های زیرمجموعه و چه در استان ها، باید به طور مستمر با دانشگاه ها در ارتباط 
باشند و خيلی از ارتباطات سنتی را از این رهگذر به ارتباطات و تلقی های مدرن تبدیل کنند.

صادق گلمکانی؛ معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت اقتصاد

 اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها نیاز به 
کادرسازی از افراد مجرب و نخبگان دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را زمينه دستيابی 
به افق 1404 دانست. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، دکتر 
سيدشمس الدین حسينی در جمع رؤسای سازمان های امور اقتصادی و دارایی، مدیران 
کل امور مالياتی و ناظران گمرکات سراسر کشور افزود: رسيدن به این هدف، هم همت 

مضاعف و هم کار مضاعف الزم دارد.
وی به تأکيد و حمایت مقام معظم رهبری از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد 
و گفت: موفقيت این قانون به دقت و همت همه جانبه کارگزاران نظام و همکاری و 

همراهی مردم بزرگوار ایران اسالمی بستگی دارد.
وزیر اقتصاد با ضروری عنوان کردن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها خاطرنشان 
کرد: یقيناً اوضاع اقتصادی مردم مخصوصاً قشر متوسط و آسيب پذیر بهتر خواهد شد. 
دکتر حسينی در ادامه با اشاره به سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: در این 
خصوص 35 آیين نامه و دستورالعمل برای تفسير و روشن تر کردن قانون تصویب 
شده است. دکتر حسينی افزود: قانون اجرای سياست های کلی اصل 44، سياست های 
اقتصادی کشور را معين می کند که هم ماهيت کاری و هم شيوه تفکر ما به امور را 
تغيير می دهد. وزیر اقتصاد گفت: براساس این تحول بزرگ، اقتصاد دولتی و دستوری 
به اقتصاد رقابتی و خصوصی تبدیل می شود. دکتر سيدشمس الدین حسينی با تأکيد 
بر ایجاد بستر الزم برای فعاليت بخش خصوصی تأکيد کرد: سياست های حمایتی از 

بخش خصوصی در دستور کار دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته و باید مراحل سرمایه گذاری 
در کشور تسهيل گردد. دکتر حسينی جدی گرفتن حقوق مردم را از سوی حقوق بگيران مردم 
یادآور شد و افزود: همه باید تالش کنيم حلقه های بروکراتيک و کاغذ بازی های بيهوده حذف 
شود. وی کاهش زمان رسيدگی به درخواست ها و مراجعات مردم در سازمان ها و ادارات را یکی 
از راه های بهره وری خواند و افزود: هر چند اخذ گواهينامه ها و مدارکی مثل ایزو خوب است اما 
صرفاً داشتن ایزو دليل بر کارایی و کارآمدی سازمان نيست. وزیر امور اقتصادی و دارایی در خاتمه 
خاطرنشان کرد: باید محدودیت ها را بشکنيم تا راه های جدیدی پيش روی ما باز شود با بازکردن 

بند ها و گره های اقتصادی منابع جدیدی ایجاد خواهد شد.

باید تالش کنیم حلقه های 
بروکراتیک و کاغذ بازی های 
بیهوده حذف شود
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ریيس کل سازمان سرمایه گذاری در گردهمایی مدیران 
آنان  از  تهران  در  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت  استانی 
های  پروژه  های  درخواست  به  فوریت  قيد  با  خواست 
زمان  کنند. وی گفت  سرمایه گذاران خارجی رسيدگی 
رسيدگی به درخواست سرمایه گذاران خارجی از 4 ماه به 
10 روز کاهش یافته است همچنين افزود برای دستيابی 
به رشد قابل قبول باید نزدیک به 1000 تا 1100 ميليارد 
دالر سرمایه خارجی وارد کشور شود و این در حالی است 

دکتر علیشیری؛ رییس کل سازمان 
سرمایه گذاری وزارت اقتصاد: 

پروژه های 
سرمایه گذاری 

خارجی با قید 
فوریت رسیدگی 

می شود

اخبار

مدیرعامل ستاد هدفمندی یارانه های کشور تأکيد کرد: حضور پرانگيزه مردم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نقطه عطف 
این قانون است و مردم ضرورت اجرای قانون را پذیرفته اند.

وی تصریح کرد: بسياری از مسائل در حوزه بين المللی، منطقه ای و داخلی روی اجرای این قانون متمرکز شده و اقدامات 
خرابکارانه ای در این زمينه انجام شد. وی ادامه داد: برخی از این اعمال به دنبال پيروی از فتنه گران و برخی دیگر برای حفظ منافع 
اقتصادی صورت گرفت. مرادی تصریح کرد: در جریان هدفمندکردن یارانه ها شایعات شکل گرفت اما منجربه رفتار تعيين کننده 
در عمليات اقتصادی مردم نشد که علت این امر دوستی و اعتماد متقابل بين مردم و دولت است. وی با بيان اینکه اعتمادافزایی 
مردم به دولت و نظام در هدفمندکردن یارانه ها مبنا است، گفت: در آستانه سومين هفته آغاز قانون هدفمندی، بازار آرام و مسائل 

اقتصادی در جامعه بر طبق روال هميشگی است.
مدیرعامل ستاد هدفمندکردن یارانه های کشور ادامه داد: اميد سرمایه گذاران برای ادامه فعاليت ها باید تثبيت شود و این قشر 
توليدگر در جامعه باید مورد حمایت جدی از سوی دولت قرار گيرند. وی با اشاره به این موضوع که اجرای این قانون مهم ترین 
برنامه اقتصادی دولت است، گفت: اجرای صحيح و به موقع قانون، تمرکز همه مدیران است و دولت دهم هيچ برنامه ای مهم تر 
از اجرای صحيح این قانون ندارد. مرادی تصریح کرد: ویژگی های قانون هدفمندی یارانه ها اصول بازی در اقتصاد ایران را عوض می کند و حرکت و جهش اقتصادی از تبعات اجرای صحيح 
این قانون است. وی تصریح کرد: این قانون مبتنی بر اصالح قيمت ها است و تثبيت قيمت ها به سمت تغيير ساختار اقتصاد ایران حرکت می کند. مدیرعامل ستاد هدفمندکردن یارانه ها شيب 
تغيير قيمت حامل های انرژی را مالیم دانست و اظهار داشت: در تغيير حامل های انرژی اساسا دغدغه ای ایجاد نمی شود و شيب این تغيير مالیم است. وی با بيان اینکه چهار برابر مصرف دنيا 
انرژی مصرف می کنيم، گفت: با این وجود چهار برابر دنيا رفاه نداریم که این امر نشانگر هدررفت انرژی است و باید خانواده ها و دولت و بنگاه های اقتصادی تغيير اساسی در الگوی مصرف ایجاد 
کنند. مرادی درباره اصالح قيمت ها گفت: در جریان اصالح قيمت ها به صورت پله ای حرکت صورت می گيرد تا جریان عادی زندگی مردم تغيير نکند. وی افزود: این تحول، تحولی ساختاری 

و تدریجی است و قيمت ها اصالح می شود اما مردم روال زندگی خود را ادامه می دهند و بازار به طور طبيعی برای زندگی رفاهی مردم تنظيم می شود. 

مرادی؛ مدیرعامل ستاد هدفمندی یارانه ها

هیچ برنامه ای بهتر از قانون هدفمند کردن یارانه ها 
اقتصاد ایران را تغییر نمی دهد

که در بهترین شرایط دولت قادر به تأمين یک پنجم از 
این مبلغ از طریق منابع عمومی است. بهروز عليشيری 
اتکاء مدیران کشور به بودجه های عمومی  به  با اشاره 
 ساليانه گفت: اگر به کشورهای همسایه خودمان نگاه کنيم 
می بينيم که کشورهای حاشيه خليج فارس فقط در بخش 
نيروگاهی رقمی در حدود 40 ميليارد دالر سرمایه گذاری 
انجام داده اند. وی تأکيد کرد باید یک گروه از مشاورین 
امين در سرمایه گذاری خارجی توسط نهادهای تخصصی 

و مشاورین مالی پروژه ها طراحی شود تا پروژه های قابل 
طراحی و عرضه را به سرمایه گذار خارجی معرفی کند. 
وی در ادامه به حضور ایران در بازارهای بين المللی جذب 
 سرمایه گذار اشاره کرد گفت: باید با حضور در بازارهای 
بين المللی فرصت ها را معرفی کنيم. معاون وزیر اقتصاد 
رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 88 را بيش از 86 
درصد اعالم کرد و افزود در سال جاری بيش از 800 ميليون 

دالر سرمایه خارجی جذب کرده ایم.
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اجرای طرح  و شفاف سازی  رسانی  اطالع  راستای  در 
هدفمند سازی یارانه ها، همایش استانی هدفمند سازی 
یارانه ها با همکاری معاونت محترم برنامه ریزی استانداری 
خراسان جنوبی و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 
و با دعوت از رؤسا و مدیران کل دستگاه های اجرایی، 
ستادهای  اعضای  شهرداران،  بخشداران،  فرمانداران، 
یارانه ها در شهرستان ها،  فرعی ستاد هدفمند کردن 
هيأت ریيسه مجامع صنفی استان، اعضای شورای شهر 
و استان و فعاالن اقتصادی استان در مورخ 89/08/30 در 
محل سالن آمفی تئاتر عالمه فرزان اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی برگزار گردید. 
سيد مهدی رمضانی ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی 
و دبير همایش ضمن خيرمقدم به کليه مدعوین بيان نمود: 
اصالح ساختار اقتصادی کشور در 7 محور اصلی مطرح 
شده است که یقيناً اصالح هر کدام از بخش ها بر سایر 
بخش ها نيز تأثيرگذار خواهد بود و به صورت مستقيم 
یا غير مستقيم موفقيت در اجرای طرح هدفمند کردن 
یارانه ها بيشترین تأثير را در سایر بخش ها  به همراه 
با اشاره به تاریخچه قانون هدفمند  خواهد داشت وی 
هدفمند  قانون   88 سال  ماه  دی  در   افزود:  کردن 
تصویب  مجلس  نمایندگان  توسط  ها  یارانه  کردن 
شده  تأیيد  نگهبان  شورای  توسط  بعد  هفته  یک  و 
از  پس  محترم  دولت  و  گردید  ابالغ  دولت  وتوسط 
تدوین  و  تهيه  برای  را  خود  کارشناسی  توان  تمام  آن 
بسته های سياستی، حمایتی به کار گرفته که در این 
بسته ها آسيب شناسی کامل انجام پذیرفته وآثار مثبت و 
منفی طرح مشخص و پروژه های مختلف، اولویت بندی 
برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، منابع 
مورد نياز، طول مدت حمایت و تعهدات وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی صاحب بسته سياستی درآن لحاظ 

و تالش شده است تا از مشکالت احتمالی و غير قابل 
پيش بينی آینده اجرای طرح کاسته شود. وی ادامه داد : 
زیربنای اصلی طرح هدفمندسازی یارانه ها همين بسته 
های سياستی – حمایتی هستند که هر چه کارشناسی 
شده تر ارایه گردند موجب تقویت آثار مثبت و جلوگيری 
از آثار منفی احتمالی خواهد گردید. سيد مهدی رمضانی 
هدف از برگزاری این همایش را هماهنگی بيشتر مدیران 
استانی و شهرستانی در اجرای قانون، اطالع رسانی جامع 
و کامل از ابعاد مختلف طرح، رفع ابهامات، سؤاالت و 
طرح مشکالت احتمالی جهت انعکاس به مرکز، تشریح 
جزئيات بسته های سياستی – حمایتی، بهره مندی کليه 
مدیران از نقطه نظرات و فرمایشات استاندار محترم به 
عنوان باالترین مسؤول هدفمندسازی یارانه ها در استان 
مسؤوالن  و  مدیران  کليه  آمادگی  اعالم  همچنين  و 
این  کامل  اجرای  جهت  سياستی  های  بسته  صاحبان 
قانون در استان  دانست. وی در پایان سخنانشان اظهار 
اميدواری نمودند که محتوای این همایش به همراه تشریح 
بسته های  سياستی -  حمایتی توسط دستگاه های 
اجرایی، در هماهنگی بيشتر مدیران استانی و شهرستانی 
در اجرای کامل و دقيق  قانون اطالع رسانی ابعاد مختلف 
همایش  ادامه  در  باشد.  ثمر  مثمر  ابهامات  رفع  و  آن 
استاندار محترم ضمن عرض خسته نباشيد وخدا قوت 
به حاضرین و سپاسگذاری از کليه مدیران و مسؤولين 
ستادهای هدفمندسازی یارانه ها در استان برگزاری چنين 
همایش هایی را به منظور اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
بيشتر  و اجرای دقيق و بهينه تر قانون الزم و خواستارعزم 
جدی و راسخ تمامی مسؤولين در مرکز استان، شهرستان ها، 
بخش ها، روستاها و همچنين اطالع رسانی و اهتمام جدی 

اصحاب رسانه، مطبوعات و خبرنگاران و .. شدند.
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار  رشيد  قهرمان 

هدف اصلی از هدفمند سازی، منطقی شدن اصالح قیمت ها و افزایش میزان 
تولید، باال بردن بهره وری و از بین بردن فساد در سیستم توزیع

در همایش استانی هدفمند سازی یارانه ها مطرح شد: 

در  مختلف  های  دولت  و  نظام  حمایت  های  سياست 
پرداخت یارانه ها پس از انقالب اسالمی، رویکردهای 
رایج اقتصادی در طی 30 سال را نامناسب و دارای ضعف 
بيان نمود که هر چند سياست های حمایتی با توجه به 8 
سال جنگ تحميلی نابرابر مورد نياز بود اما نه به این معنی 
است که بدون توجه به آینده و منابع داخل و فرهنگ 
جهان  و  منطقه  روز  احوال  و  اوضاع  و  مصرف  الگوی 
از تکنولوژی های روز و روش های عملی و بهينه به 
ساماندهی مباحث اقتصادی و اجتماعی و سياسی بپردازیم 
و لذا این بی توجهی به بحث یارانه ها باعث مصرف 
بی رویه انرژی، توزیع ناعادالنه ثروت و افزایش شکاف 
طبقاتی و وابستگی بيشتر به درآمدهای نفتی گردید و 
در نهایت افزایش قاچاق کاالهای یارانه ای در کشور را 
اولين  ادامه دادند: در سال 1371  در پی داشت. ایشان 
قانون برنامه توسعه کشور وضع گردید و ضرورت تغيير 
نظام یارانه ها تا برنامه چهارم توسعه یعنی حدود 15 سال 
احساس گردید ولی هيچ کدام از دولت های وقت وارد 
اقتصادی نشده و در دولت  این موضوع هم در تحول 
نهم آقای دکتر احمدی نژاد این طرح را به عنوان برنامه 
محوری خود در دستور کار قرار داده و الیحه هدفمند 
کردن یارانه ها پس از تنظيم توسط دولت به مجلس ارایه 
و در کميسيون ویژه و صحن علنی در آذرماه 88 تصویب 
و الزم االجرا گردید. استاندار خراسان جنوبی و ریيس ستاد 
هدفمند کردن یارانه ها به تشریح سایر محورهای طرح 
تحوالت اقتصادی پرداخت و در خصوص نظام مالياتی 
کشور بيان نمود: در دنيا برای اخذ یک هزار تومان ماليات 
5 هزار تومان هزینه می شود این در حالی است که در 
ایران این رقم به 24 هزار تومان می رسد. ایشان همچنين 
به وضعيت گمرکات کشور اشاره نموده و افزودند: در ایران 
165 گمرک وجود دارد که به دليل عدم توجه به آمایش 
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انجام  گمرک   80 از  ما  صادرات  درصد   90 سرزمين 
بانکی  می شود. ایشان در خصوص لزوم اصالح نظام 
افزودند: عمده فعاليت های اقتصادی و تجاری از طریق 
نظام بانکی صورت می پذیرد و با وجود مشکالت فساد 
و در اختيار داشتن وام های ميلياردی توسط اقليت مردم 
و عدم تناسب بين سایر ارزها و نظام ارزشگذاری پول 
ملی ضرورت و اصالح نظام بانکی مشخص می گردد 
وی ادامه داد: ازآنجایی که در کشور ما از همه امکانات و 
منابع، نيروی انسانی ماهر و تجهيزات و تکنولوژی به جا و 
به نحو احسن استفاده نمی گردد نياز به اصالح نظام بهره 
وری نيز احساس می گردد. ایشان در پاسخ به این سؤال 
که یارانه را چه کسی در جامعه مصرف می کند؟ افزودند: 
مسلماً هر کس از امکانات بيشتر استفاده می کند یارانه 
بيشتری  نيز به او تعلق می گيرد مثاًل دهک دهم شهری 
نسبت به دهک نخست 22 برابر بنزین، 35برابر گازویيل، 
14 برابر برق و 3 برابر گاز مصرف می نماید مشخصًا 
ثروتمندترین افراد بيشترین استفاده را از این یارانه می 
برند. وی همچنين افزود: شدت مصرف انرژی در ایران 
17 برابر ژاپن، 8 برابر کل کشورهای اروپایی، 2 برابر چين 
است به نحوی که ميزان مصرف انرژی در ایران برابر 
مصرف انرِژی کشوری با جمعيت 750 ميليون نفر است 
اندازه مصرف  ایران به  وميزان مصرف برق خانگی در 
ميزان مصرف  و  نفر  ميليون  با جمعيت 200  کشوری 
 گاز خانگی با جمعيت کشور 280 ميليون نفری برابری 
 می کند. قهرمان رشيد در ادامه به فواید هدفمندسازی 
امنيتی  سياسی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  ها  یارانه 
کاهش  طرح  این  اجرای  افزود:  و  پرداخت  فرهنگی  و 
مهاجرت به شهرهای بزرگ و مراکز استان، محروميت 
زدایی، توزیع عادالنه درآمد، افزایش رفاه اقتصادی قشر 
تحقق  مردم،  مصرفی  فرهنگ  تغيير  فقير،  و  محروم 

اصالح الگوی مصرف و افزایش مقبوليت نظام  و دولت 
و فرصت بهره برداری، باال رفتن توان خرید عمومی در 
بين  و  توافق های سياسی  و  ها  تفاهم  افزایش  جهت 
المللی با انعقاد قراردادهای تجاری واقتصادی و در نهایت 
کاهش نرخ بيکاری و تقویت توليدات داخلی را در پی 
بيشتری  دقت  با  اگر  دادند  ادامه  ایشان  داشت.  خواهد 
عمومی،  اعتماد  افزایش  نمایيم  توجه  موضوع  این  به 
افزایش ضریب امنيت ملی و برقراری امنيت نسبی در 
کاالهای  کاهش  و  مجاز  غير  ترددهای  مرزها،کاهش 
قاچاق، افزایش رفاه و آبادانی درمرزها و به خصوص تقویت 
همگرایی ملی و منطقه ای در بلند مدت از عواید امنيتی 
این طرح بسيار بزرگ است. استاندار خراسان جنوبی دو 
نکته مهم  را در عدم اجرای طرح در  دولت های قبلی را 
اول اینکه به دنبال اصالح یارانه ها نبوده اند و بحث حذف 
آن را مطرح نموده اند و دیگر  فاقد تيم های اقتصادی 
منسجم، محکم و توانمند بوده و دولت های وقت اشراف 
الزم در مباحث مختلف نداشته و در هر دولت بحثهای 
مختلف از جنبه سياسی و یا مبحث سازندگی و یا سایر ابعاد 
را مورد توجه قرار می دادند و در دولت دکتر احمدی نژاد 
رویکرد اصالح متفاوت ازگذشته ها و توسعه متوازن و همه 

جانبه در دستور کار قرار گرفت و با تيم اقتصادی قوی و 
در رأس آن دکتر احمدی نژاد با اشراف کامل و دقيق بر 
مباحث کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی، مباحث 
امنيتی، مرزی، انرژی هسته ای و .. بهترین  تبيين و کار 
کارشناسی را انجام داده و پيگير مباحث اقتصادی هستند. 
وی  اجرای این طرح را مهمترین طرح در 30 سال پس 
از انقالب دانست و افزود: بدون شک این طرحی  است 
که باید گسترده خود را در مجموعه دهات کشور اسالمی 
پهن نموده و عدالت فراگير شود و یقيناً در اجرای دقيق و 
هوشمندانه این طرح مشارکت همه جانبه مردم فرهنگی 
الزم است چرا که همه اقشار جامعه را  در بر می گيرد 
وما شاهد بوده ایم در تمامی موفقيت هایی که در برابر 
فتنه ها و بالهای نظام سلطه و استکبار و شياطين بزرگ 
و کوچک داشته ایم با حضور هميشگی و هوشياری مردم 
در صحنه بوده است. در پایان سخنانشان از مسؤولين 
خواستند تا در تنظيم امور و ساماندهی مدیریت منابع و 
مصرف بهينه آن پيشگام بوده و همانند پيامبران بزرگ 

خدمتگذاران خوبی برای اقشار مختلف مردم باشند.
در ادامه همایش امينی قائم مقام ستاد هدفمند سازی 
یارانه ها در استان، ضمن اشاره به ضرورت اجرای طرح 
تحول اقتصادي در کشور افزود: در کشور ما شاخص هاي 
اقتصادي به رغم فعاليت هاي زیادي که بعد از انقالب 
انجام شده متعادل نيست. وي اظهار داشت: نرخ رشد 
اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و ملي، درآمد ملي، درآمد 
سرانه، چگونگي توزیع درآمد و ثروت، وضعيت بيکاري 
و تورم از مهم ترین شاخص هاي اقتصادي است که در 
ميزان موفقيت برنامه ریزي هاي اقتصادي مورد سنجش 
قرار مي گيرد. وی همچنين عدم تعادل در اقتصاد ایران را 
یک امر قدیمي دانست و گفت: رشد اقتصادي ما همواره 
یک رشد کند و توأم با نوسانات شدیدي بوده است و 
بيکاري امري است که هميشه در اقتصاد ما وجود داشته 
به طوري که در همه دولت ها به دنبال تک  رقمي کردن 
نرخ بيکاري بوده اند اما توفيقي نداشت. اميني عدم استفاده 
مناسب از منابع موجود کشور را یکي دیگر از مشکالت 
کشور دانست و افزود: این بهره وري پایين در شرایطي 
است که در کشورهاي پيشرفته عمدتاً از 30 درصد منابع 
70 درصد بهره وري انجام مي شود. وي توزیع ناعادالنه 

یک  همواره  ما  اقتصادي  رشد   *
رشد کند و توأم با نوسانات شدیدي 
که  است  امري  بیكاري  و  است  بوده 
همیشه در اقتصاد ما وجود داشته به 
دنبال  به  دولت ها  همه  در  که  طوري 
تک  رقمي کردن نرخ بیكاري بوده اند.

امینی
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ثروت بين دهک هاي جامعه را یکي دیگر از ضروریات 
اصالح ساختار اقتصادي کشور دانست و گفت: 30 درصد 
ثروت کشور به دهک دهم تعلق دارد و دهک نخست تنها 
دو درصد ثروت را در اختيار دارد و به طور کلي مي توان 
گفت ضریب جيني کشور 43 درصد است. وي ادامه داد: 
مختلف  گروه هاي  انتفاع  عدم  انرژي،  بي رویه  مصرف 
دیگر مشکالت  از  انحراف سرمایه گذاري  و  یارانه ها  از 
اجراي  مزایاي  به  اميني  است.  یارانه اي  پرداخت  نظام 
طرح هدفمندسازي یارانه ها اشاره کرد و گفت: افزایش 
بهره وري، از بين بردن فساد در سيستم توزیع، منطقي 
شدن مصرف کاالها و افزایش ميزان توليد از مهم ترین 

مزایاي اجراي این طرح است.
در ادامه همایش هادربادی ریيس سازمان جهاد کشاورزی 
هدفمندسازی  برای  دولت  جدی  عزم  به  اشاره   با 
یارانه ها افزود: هرچند شاهد تنش های قيمتی کوتاه مدتی 
خواهيم بود ولی در بلند مدت به یک تعادل ثبات توليد 
در اقتصاد و قيمت خواهيم رسيد چرا که گروه های کم 
درآمد با افزایش درآمد مواجه خواهند بود و قطعاً برای  
برخی محصوالت افزایش تقاضا به وجود خواهد آمد و 
لذا از کاالهای جایگزین ارزانتر بيشتر استفاده خواهد شد و 
باعث کاهش تقاضا  برای کاالهای گرانتر شده و لذا هم 
افزایش تقاضا و هم کاهش تقاضا بوجود خواهد آمد. وی 
از اهداف کالن طرح در بخش کشاورزی به ایجاد فضای 
رقابتی که بالطبع  بوجود آمدن اشتغال مولد، کنترل عرضه 
و تقاضا، افزایش کيفيت کاال، کاهش مصرف حامل های 
انرژی و کاهش آلودگی های زیست محيطی را در پی 
خواهد داشت اشاره نمود. وی در خصوص اقدامات الزم 
در بحث اجرایی نمودن این بسته حمایتی در سطح استان 
بيان نمود:  درکل استان نياز به اعتبار 802  ميليارد تومانی 
جهت بهينه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری، 
شيری،  صنعتی  گاوداری  واحدهای  در  سازی  بهينه 
و  تراکتورها  و جایگزینی   بهينه سازی مصرف سوخت 
در  داد:  ادامه  . وی  باشد  موارد می  کمباین ها و سایر 
واحدهای مرغداری از طریق تغيير دستگاه های گرمایشی 
و تهویه، مصرف سوخت کاهش پيدا می کند همچنين 
راندمان توليد  بایستی زیاد و هزینه های توليد نيز کم 
شود و با توجه به ظرفيت های مرغداری های  استان 

با اجرای طرح 30 درصد کاهش مصرف سوخت خواهيم 
داشت. وی جهت اصالح بهينه سازی در مصرف سوخت 
در واحدهای صنعتی گاوداری شيری به گاز سوز کردن 
افکن،  شعله  های  دستگاه  کردن  سوز  گاز  خودروها، 
طرح  این  در  موارد  سایر  و  ها  موتورخانه  بندی  عایق 
اشاره نمود و از موارد دیگر این بسته حمایتی به بحث 
علت  به  امروزه  وافزود:  نمود  اشاره  کشاورزی حفاظتی 
اکسيژن  با  موادعالی خاک  برگردان خاک ها،  عمليات 
از  اکسيد کربن  به دی  تبدیل شدن  با  مخلوط شده و 
حاصلخيزی خاک ها کم می شود و لذا نياز به کود بيشتر 
با تالش در جهت نگهداشتن  لذا  و   احساس می شود 
پتانسيل های کشت و بهره وری آب را باال برده و باعث  
کاهش ميزان آب مصرفی و در نهایت حاصلخيزی خاک 
ریيس سازمان جهاد کشاورزی  نمود.  را حفظ خواهيم 
در پایان خواستار توزیع اعتبارات متناسب جایگاه بخش 
کشاورزی گردیده و اطالع رسانی و فرهنگ سازی و 
آموزش را ضامن موفقيت این طرح در بخش کشاورزی 
ادامه همایش جميع ریيس سازمان صنایع  دانست. در 
حمایتی  سياستی  بسته  تشریح  در  نيز  استان  معادن  و 
بخش صنعت و معدن بيان نمود: در سال های ابتدای 

اجرای طرح ما جایزه های صادراتی در نظر گرفتيم تا 
بتوانيم بازار را در دست گرفته و با کاالهای مشابه بتوانيم 
رقابت نموده و نياز به اصالح فرآیندهای مدیریت منابع 
انسانی،  مدیریت و مميزی انرژی و سيستم  نظام مالی 
داریم وی هدف اصلی را از بسته های حمایتی صنایع و 
معادن، منطقی نمودن مصرف عنوان نمود که بایستی 
فرآیندهای  تکميل  بازسازی،  تأثيرات  بررسی  دنبال  به 
توليد، گسترش مولدهای برق، جایگزینی توليد و تدوین 
استانداردهای مصرف انرژی باشيم. ریيس سازمان صنایع 
و معادن در ارتباط با بهبود و بازسازی سيستم توليد افزود: 
در حال حاضر استاندارد مصرف انرژی برای توليد یک 
واحد کاال در واحدهای آسيب پذیر  را اعالم نموده ایم 
مثاًل برای سيمان براساس الگوهایی که در دنيا وجود 
 دارد برای تکميل فرآیندهای آن از قبيل تعداد کارکنان و 
با  درصدی  تسهيالت 9  نرخ  آنها  ساليانه  های  هزینه 
نوسازی  بتوانند  تا  ایم  نموده  معين  ساله  بازپرداخت 2 
انجام دهند وی ادامه داد  در واحدهای بزرگ برای پروژه 
هایی که نرخ تسهيالت آن 11درصد است 80 درصد کل 
تسهيالت را سازمان صنایع و معادن پرداخت می نماید. 
وی با اشاره به اینکه راندمان توليد برق در حال حاضر 38 
درصد است و در پایان برنامه چهارم بایستی به 45 درصد 
برسد از مشخص نمودن مولدهای برق  و ارایه تسهيالت 

برای کارخانجاتی که مصرف بخار نيز دارند نام برد.
خراسان  استانداری  اطالعات  و  آمار  مدیرکل  مؤمنی 
جنوبی نيز با ارایه گزارش کاملی از نحوه تکميل فرم های 
اقتصادی خانوار ها و ثبت شماره حساب های افراد و .. 
بيان نمود: این طرح در استان خراسان جنوبی درسال 87 
با تکميل فرم های اقتصادی در 2 مرحله خرداد 87 و 
اردیبهشت ماه 89 صورت پذیرفت که در استان با جمعيت 
604865 نفر برابر 169982 خانوار اطالعات اقتصادی 

* امروزه به علت عملیات برگردان 
خاک ها، موادعالی خاک با اکسیژن 
مخلوط شده و با تبدیل شدن به 
دی اکسید کربن از حاصلخیزی 
خاک ها کم می شود و لذا نیاز به 

کود بیشتر احساس می شود.

هادربادی

میرشكار
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خود را ثبت نموده اند و این نشان دهنده مشارکت 90 
که 10  است  بوده  طرح  این  در  استان  جمعيت  درصد 
درصد باقی مانده نيز مربوط به خانوارهای دسته جمعی 
از قبيل بازرگانان، ارتش، دانشجویان و ... بوده است. وی 
ادامه داد: از این تعداد خانوار 158998 خانوار در مهلت 
تعيين شده توسط وزارت رفاه شماره حساب آنها ثبت و 
تأیيد گردیده است که از این تعداد 156382 خانوار معادل 
اعضای  از  یک  هر  برای  یارانه  نفر  جمعيتی 544567 
خانواده به مبلغ 81 هزار تومان به حسابشان واریز گردیده 
است بنابراین تا کنون 93 درصد خانوارهای استان یارانه 
دریافت نموده اند که از نظر جمعيتی 81/5 درصد جمعيت 

استان را در بر می گيرد.
در ادامه همایش ميرشکار ریيس سازمان بازرگانی استان 
ابتدا ضمن بيان اینکه هدف اصلی ما ایجاد آرامش نسبی 
در سطح بازار از طریق پيش بينی تأمين و تنظيم بازار 
و  باشد  می  مردم  ضروری  و  حساس  کاالهای  برای 
بازار  نظارت و کنترل  اجرای  به شرح وظایف  شورای 
پرداخت و ادامه داد تصميمات مربوط به خرید کاالهای 
مورد نياز، ترخيص به موقع اعتبارات تسهيالت، تعيين و 
تأیيد دستگاه مباشر،  برآورد هزینه های ضرر و زیان های 
احتمالی ناشی از ذخيره سازی کاال، شناسایی و تعيين 
استان های خریدار و فروشنده و جذب کننده کاالهای  
مورد  نظر استان از جمله این وظایف است و همچنين 
اجرای مصوبات ستاد مرکزی با پيش بينی نوسانات قيمت 
و عرضه کاال  که در حال حاضر به صورت روزانه 22 قلم 
کاال رصد می شود. وی همچنين از شروع طرح ویژه 
از سطح شبکه های هدف  بازرسی  با تشکيل  نظارتی 
 از آبانماه خبر داد و از طریق مصاحبه و صدا و سيما و 
سایت های مربوط اطالع رسانی الزم جهت برخورد با 
شایعات و جلوگيری از عدم تعادل در بازار صورت پذیرفته 
تا از هر گونه افزایش قيمت جلوگيری گردد. ميرشکار در 
پایان سخنانش افزود: در حال حاضر عرضه کاالها بر 
اساس قيمت های قبلی در بازار بایستی عرضه شود و 
همزمان با اجرای طرح نيز قيمت ها بایستی منطقی و 
واقعی شده که بر اساس تأثير گذاری برخی از حامل های 
انرِژی و حمل و نقل و سایر موارد اثرات تأثيرگذاری در 

بحث قيمت گذاری کاال را لحاظ خواهيم نمود.
در ادامه همایش مهندس عارف پور معاون امور عمرانی 
و  نقل  و  حمل  کميته  در  استاندار  جانشين  و  استاندار 
سوخت استان، از آمادگی استان برای اجرای طرح خبر 
داد و اذعان داشت: به دليل انعکاس به موقع نقطه نظرات 
و پيشنهادات استان در حوزه حمل و نقل به مرکز، بنا به 

اظهار  بسياری از مسؤولين کشوری در جلسات مختلف، 
های  استان  جزو  ها،  بخش  از  بسياری  همانند  استان 
صاحب نظر در این زمينه شناخته شده است. وی در ادامه 
بيان نمود برای احتماالت مختلف در زمان اجرای طرح، 
تمهيدات الزم از سوی دولت و مسؤولين استانی اندیشيده 
شده است و بزودی آخرین دستور العمل ها و بسته های 
حمایتی– نظارتی در اختيار استانداران قرار خواهد گرفت 
تا جهت اجرا به فرمانداران و مسؤولين ذیربط ابالغ شود. 
برنامه سياستی- حمایتی  وی در همين راستا به 102 
اشاره نمود که تهيه و به تصویب هيأت محترم وزیران 
دولت   های  برنامه  تشریح  ادامه  در  وی  است.  رسيده 
برنامه   102 بر  عالوه  گفت:  نقل  و  حمل  زمينه   در 
عاجل  و  ضربتی  های  برنامه  سری  یک  االشاره  فوق 
نيز انجام شده و یا در حال انجام است مانند: بيمه همه 
رانندگان عزیز بخش حمل و نقل عمومی که در حال 
حاضر حدود 35 درصد این عزیزان بيمه هستند که به 
دستور ریيس جمهور محترم مقّرر گردیده جهت تسهيل 
و تسریع بيمه نمودن همگی آنان دولت 50 درصد حق 
بيمه را پرداخت نماید. همچنين ثابت نگه داشتن قيمت 
الستيک و روغن خودرو که حدود 60 درصد هزینه ها 
را این دو قلم تشکيل می دهد جزو برنامه های ضربتی 
و  تشکيالت  خصوص  در  پور  عارف  است.  طرح  این 
اجرای طرح  نقل در خالل  سازماندهی بخش حمل و 
هدفمندی یارانه گفت: برای بررسی، ساماندهی و بهبود 
عملکرد در حوزه حمل و نقل به ویژه تاکسيرانی یک 
هيأت سه نفره انضباطی با ترکيب ابالغی وزارت کشور 
در هر شهرستان تشکيل می شود و همچنين به لحاظ 
اهمّيت این بخش در هر استان کميته حمل و نقل و 
سوخت به ریاست استانداران و جانشينی معاونت عمرانی 
استانداری و کميته متناظر  آن هم در شهرستان ها به 
امور  معاون  است.  گردیده  تشکيل  فرمانداران  ریاست 
و  سوخت  کميته  ریيس  جانشين  و  استاندار  عمرانی 
حمل و نقل در پایان تأکيد نمود در تداوم جلساتی که در 
شهرستان ها توسط فرمانداران محترم تشکيل می گردد، 
ضمن آگاهی دادن به عموم، از ایجاد تورم انتظاری و سایر 

مشکالت بی پایه جلوگيری گردد.
هر  برای  سازی  شفاف  که  نکته  این  آوری  یاد  با  وی 
قشر از جامعه که با مقوله حمل و نقل مستقيماً سر و کار 
دارند باعث جلوگيری از بروز شایعات می گردد، برگزاری 
جلسات توسط فرمانداران با آحاد مختلف مردم و مسؤولين 
را از ضروریات اطالع رسانی و آموزش برشمرد و سپس 
توجه به مقوله های: بهره وری، استفاده از فناوری های 

نوین، اصالح الگوی مصرف، خالقيت و نو آوری را در 
جهت بهينه سازی توصيه نمود.

در ادامه همایش آقای مهندس افشاری معاون سياسی 
امنيتی استانداری به تشریح بسته سياستی– حمایتی بخش 
اجتماعی پرداخت و بيان نمود: به لطف خداوند و با تدابير 
و مدیریت خوب مسؤولين و با برنامه ریزی های دقيق 
و صحيح تمهيدات الزم اتخاذ گردیده است و دراستان 
شوراهای تأمين استان و شهرستان ها و کميسيون امنيت 
فعال است  و بسته های حمایتی در  این خصوص   در 
حوزه های مختلف زیر نظر شورای تأمين استان بررسی 

شده است.
ایشان با اشاره به توصيه های مقام معظم رهبری افزودند: 
مسأله هدفمند کردن یارانه ها ناشی از تجربه بلند مدت 
نخبگان کشور است در طول این سال ها به این نقطه 
رسيده اند که یارانه هایی که از کيسه بيت المال یعنی 
تعلق  عموم  به  و  رود  می  بيرون  مردم  عموم  جيب  از 
می گيرد، بيشتر متوجه به قشرهایی بشود که نياز آنها 
یعنی قشرهای محروم و طبقات متوسط  بيشتر است، 
به پایين جامعه از بيت المال و از کيسه عمومی ملت 
کسانی  و  مرفه  بسيار  طبقات  تا  شوند  برخوردار  بيشتر 
که در حقيقت احتياجی هم به این یارانه ها ندارند. وی 
شاهرگ اصلی بسته سياستی– حمایتی بخش اجتماعی 
گران  فتنه  و  معاهدین  استفاده  سوء  از  جلوگيری  را 
دراجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست چرا که 
دشمن داخلی و خارجی سعی می کند تا جو و فضای 
جامعه را به سودخود تغيير داده و اميد این را دارند که ما در 
اجرای این طرح با مشکل مواجه شویم و مدیران بایستی 
به  را  این طرح تمامی تالش و جدیت خود  در اجرای 
کار بسته تا راهکارهایی جهت خنثی نمودن توطئه های 
فتنه گران صورت پذیرد و به فرمایش مقام معظم رهبری 
بایستی از شتابزدگی جلوگيری گردد.  وی هدف اصلی 
از بحث هدفمند کردن یارانه ها را بسط اجرای عدالت 
و تالش برای پيشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی 
خنثی  جهت  بایستی  که  نمود  عنوان  تبعيض  رفع  و 
 نمودن شایعات و تبليغات سوء برخی از منافقين از طریق 
رسانه ها و سایت ها و ارسال SMS عليه هدفمند کردن 
یارانه ها، اطالع رسانی جامع و کامل توسط ستادهای 

استانی و مسؤولين مربوطه صورت پذیرد.
الزم به ذکر است پس از ارایه هر کدام از بسته های 
سياستی و حمایتی در بخش های مختلف توسط صاحب 
بسته سياستی– حمایتی به سؤاالت حاضرین در جلسه 

پاسخ داده شد.

عارف پور

افشاری

جمیع

اخبار
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همایش آشنایی اصناف، اتحادیه ها، مدیران دستگاه های 
اجرایی ذیربط و شهرداران استان با قوانين ومقررات و نحوه 
اجرای ماليات بر ارزش  افزوده باالخص مرحله چهارم طرح، 
با حضور معاون محترم برنامه ریزی استانداری و ریيس 
سازمان امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل امور مالياتی و 
ریيس مجمع اصناف استان و حضور 150 نفر مدعو برگزار 
گردید. در ابتدا آقای حسنی مدیرکل امور مالياتی استان با 
بيان توضيحاتی در خصوص اهداف اجرای قانون ماليات 
بر ارزش افزوده پرداخت و با برشمردن نتایج مثبت اجرای 
قانون مذکور در کشور از قبيل فراهم نمودن زمينه های 
 رشد اقتصادی پيوسته و پویا و گسترش نظارت دولت بر 
بنگاه های اقتصادی و شفافيت در مبادالت اقتصادی و 
رعایت عدالت مالياتی و انتقال ماليات از بخش های توليدی 
های  فعاليت  سازی  شفاف  گفت:  کنندگان  مصرف  به 
اقتصادی و پيدا کردن حلقه های مفقوده در اقتصاد و بازار 
توزیع، جلوگيری از فرارهای مالياتی از جمله نتایج اجرای این 
نظام مالياتی در کشور خواهد بود و در حال حاضر منظور از 

اجرای این قانون کسب درآمد نيست. 
درادامه جلسه امينی معاون برنامه ریزی استانداری بيان 
نمود: در تمامی کشورهایی که امروزه در عرصه بين الملل 
فعاليت می نمایند بخشی از درآمد خود را تحت عنوان ماليات 
پرداخت نموده و اصل پرداخت ماليات به عنوان امری بدیهی 
برای هر شخصی اعم از کارمند، کسبه و ... به عنوان عضوی 
از جامعه شان پذیرفته شده است و ما شاهدیم که برای اداره 
و مدیریت بهتر استان  و کشورمان نياز به صرف هزینه داریم 
لذا از نظر تئوری درآمدهای مالياتی به عنوان ابراز بسيار 

مهمی در جهت تأمين هزینه هاست.

ایشان در ادامه سخنانشان به بحث بهترین نحوه و روش 
پرداخت ماليات اشاره نمود و افزود: از آنجایی که در حال 
حاضر  هزینه دریافت ماليات در کشور ایران به نسبت سایر 
کشورها بسيار زیاد است، ما برای اصالح این شيوه دریافت به 
دنبال اجرای ماليات بر ارزش افزوده به عنوان طرحی موفق 

که اولين بار در کشور آلمان به اجرا درآمده است هستيم.
ایشان از این طرح به عنوان ماليات برمصرف تلقی نمودند 
چرا که پرداخت کننده اصلی ماليات مصرف کننده است و از 
آنجایی که در فرآیند توليد مرحله به مرحله بایستی ماليات آن 
پرداخت شود . این طرح را ماليات بر ارزش افزوده نام نهادند.

معاون برنامه ریزی استانداری تأکيد نمود: با باال بردن سطح 
درآمدهای مردم، پایين آوردن هزینه اخذ ماليات و جلوگيری 
از فرار  مالياتی و ایجاد عدالت بایستی به دنبال روش هایی 
جدید برای افزایش درآمدها و جبران هزینه ها از طریق 
پرداخت ماليات باشيم و با تعامل و مشارکت بين  مأموران 
و مؤدیان مالياتی به خصوص اصناف و بنگاه های اقتصادی 
و همچنين با آشنایی بيشتر آنان با نحوه پرداخت و اجرای 
قانون و ارایه نقطه نظرات و پيشنهادات سازنده در خصوص 
طرح خواهيم توانست گام های مؤثری در جهت اجرای 

مطلوب این طرح برداریم.    
در ادامه این همایش سيدمهدی رمضانی ریيس سازمان امور 
اقتصادی و دارایی استان ضمن خيرمقدم به کليه حاضرین 
وگراميداشت هفته دفاع مقدس در خصوص تاریخچه طرح 
ماليات بر ارزش افزوده و مقایسه تطبيقی آن با کشورهای 
دیگر و ضرورت تغيير ساختار سنتی اخذ ماليات سخنان 

مبسوطی ارایه نمودند.
ایشان بيان نمودند: دولت از سال 1384 طرح تحول اقتصادی 

را در کشور مطرح نمود که یکی از محورهای اصلی این 
طرح اصالح نظام مالياتی است وی 3 پروژه اصلی اصالح 
نظام مالياتی را طرح جامع مالياتی، اصالح قانون ماليات ها 
و اجرای ماليات بر ارزش افزوده نام برد. سپس ادامه داد: در 
قاره آسيا کشور کره جنوبی به عنوان اولين کشور در سال 
1377 در اجرای طرح موفق بوده است و در برخی کشورها 
مثل آلمان و فرانسه  این طرح را به صورت مرحله ای از 
 سقف عددی شروع نموده اند و به مرحله تئوریک- توزیع 
رسانده اند. سيدمهدی رمضانی با اشاره به نرخ ماليات بر 
کشورها  درصد  در50  افزود:  کشورها  در  افزوده   ارزش 
ماليات ها به صورت تک نرخی، 30 درصد کشورها به 
صورت دو نرخی، 14 درصد کشورها ماليات ها 3 نرخی و 5 
درصد کشورها به صورت 4 نرخی و در یک درصد کشورها 
به صورت 5 نرخی است. ریيس سازمان امور اقتصادی و 
دارایی ادامه داد: در 22 درصد از کشورهای جهان نرخ ماليات 
باالی 20 درصد، 48 درصد از کشورها نرخ ماليات بين 15 
تا 20 درصد، در 24 درصد از کشورها بين 10 تا 15 درصد 
و تنها در 6 درصد کشورها نرخ ماليات زیر 10 درصد است 
و لذا نرخ 3 درصدی ماليات بر ارزش افزوده در ایران نشان 
دهنده پایين ترین نرخ ماليات نسبت به سایر کشورهاست. 

سيدمهدی رمضانی در ادامه سخنانشان از ماليات به عنوان 
سالم ترین  سوخت موتور اقتصادی کشور و ماليات بر ارزش 
افزوده یک پایه نوین و جدید مالياتی یاد و با توجه به نرخ 
بسيار پایين این ماليات تأکيد نمود وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و دولت محترم به دنبال افزایش درآمدهای مالياتی 
از طریق وصول ماليات بر ارزش افزوده نيستند بلکه هدف 
 اصلی شان افزایش و یا کشف پایه های جدید مالياتی 
می باشد. رمضانی با اشاره به فلسفه ماليات بر ارزش افزوده 
و اینکه هر شخصی که درآمد بيشتری دارد باید به نسبت 
بهره مندی از کاال و خدماتی که در اختيار دارد  ماليات 
 بيشتری پرداخت نماید، مزایای مهم این طرح را شفافيت در 
مبادالت  مسير  شدن  مشخص  اقتصادی،  های  فعاليت 
و حذف دالالن، ایجاد عدالت مالياتی و جلوگيری از فرار 

مالياتی و قاچاق کاالها و ... عنوان نمود.
ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یکی از ابزارهای 
اصلی اجرای این قانون را صورتحساب و یا فاکتور بيان 
نمود که بایستی توسط خریدار مطالبه گردیده و فروشنده 
نيز ملزم به ارایه آن می باشد. وی تأکيد دولت و مجلس 
محترم جهت اجرای این طرح را عدم وابستگی به درآمد 
فروش نفت جهت جبران هزینه های جاری دولت دانست. 
به عبارتی دیگر »سرمایه بایستی به سرمایه تبدیل شود نه 
هزینه «وی با اشاره به اینکه در سال 84 نسبت ماليات به 
هزینه های جاری دولت کمتر از 40 درصد و در سال 88 
به 50 درصد رسيده است تأکيد نمودند زمانی ما می توانيم 
درآمدهای نفتی را صرف هزینه های جاری ننمایيم که این 
نسبت به 100 درصد برسد و ازآنجایی که در قانون بودجه 
سال 89 ، 20 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه 
ملی واریز خواهد شد و شنيده می شود یکی از برنامه های 
قانون گذار این است که تا پایان برنامه پنجم این مبلغ به 50 
 درصد برسد، مطمئناً این امر محقق نخواهد گردید مگر اینکه 
هزینه های جاری دولت از محل درآمد فروش نفت تأمين 
نگردد. ایشان در پایان سخنانشان اظهار اميدواری نمودند با 
تالش همه مسؤوالن نظام و همراهی مردم و اصناف بتوانيم 
اهداف و قوانين جمهوری اسالمی ایران  وبرنامه ریزی ها و 

سياست های دولت محترم را عملی و محقق سازیم. 

شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و پیدا کردن 
حلقه های مفقوده در اقتصاد و بازار توزیع و جلوگیری 

از فرار مالیاتی با نظام مالیات بر ارزش افزوده

در همایش مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد:

اخبار
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پيرو دعوت قبلی ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، گردهمایی ماهانه ذیحسابان 
و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان در محل سالن جلسات با هدف بحث و تبادل نظر 
و وحدت رویه در خصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده مناطق محروم و بدی آب 
و هوا و همچنين بررسی گزارش نحوه ارسال صورتحساب های نهایی جاری و تملک سال 
88 و سایر موضوعات مالی و محاسباتی برگزار گردید. ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان در ابتدای جلسه با نگاهی به بحث هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از مسایل 
روز اقتصادی کشور بيان نمود: از آنجایی که دولت با پرداخت قسط اول یارانه ها وارد مرحله 
جدیدی در بحث اصالح وتنظيم ساختار اقتصادی کشور گردیده است ذیحسابان ومدیران 
مالی به عنوان نمایندگان سازمان امور اقتصادی و دارایی در دستگاه ها بایستی نسبت به 
اطالع رسانی و تبيين و شفاف سازی این طرح بزرگ در حوزه کاری خویش داشته باشند. در 
ادامه جلسه ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ضمن تشریح درآمدهای استان، مازاد 
وصولی درآمدهای عمومی استان در 6 ماهه را در حدود 3 ميليارد و 500 ميليون تومان اعالم 
نمود که طبق جزء »ل« بند »2« قانون بودجه سال 89، 50 درصد آن به صورت مستقيم 
 و مابقی نيز از سرجمع مازاد کشور به استان اختصاص می یابد که 20 درصد آن به اعتبارات 
 هزینه ای و 80 درصد به اعتبارات تملک استان تعلق می گيرد و ایشان بر پيگيری واریز ماليات 
پروژه های ملی که محل اجرای آن در استان می باشد، تأکيد نمودند. وی همچنين ضمن 
تشریح گزارش عملکرد جذب اعتبارات در سال 88 افزود: خوشبختانه با همکاری و تعامل 
ذیحسابان و تالش مدیران توانسته ایم حدود 99/7 درصد اعتبارات هزینه ای و 99/87 
درصد اعتبارات تملک سال گذشته را جذب نمایيم. ایشان همچنين با اشاره به تخصيص 3 
ماهه در بخش سایر هزینه ها و تملک استان تأکيد نمودند در صورتجلسه تخصيص استان 

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان: 

در گردهمایی عمومی استان در 9 ماهه ابتدایی سال جاری 
حدود 12 درصد مازاد بر مصرف وصول گردیده است

پيرو دعوت قبلی ریيس سازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان جلسه تجليل از بازنشستگان سازمان به مناسب روز 
25 ذی الحجه و روز خانواده وتکریم از بازنشستگان در محل 
سالن جلسات سازمان امور اقتصادی  و دارایی استان با حضور 

ریيس، معاونين و جمعی از همکاران سازمان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه سيدمهدی رمضانی ریيس سازمان ضمن 
عرض تسليت فرا رسيدن ایام محرم و عرض خير مقدم و 
تشکر از مساعی ارزشمند و تالش بيش از 30 سال خدمت 
صادقانه حاضرین از بازنشستگان به عنوان گنجينه هایی از 
علم و دانش یاد نمود که در کمال صداقت و درستکاری بيش 

در جلسه تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان سازمان اقتصاد و دارایی مطرح شد:

بازنشستگان گنجینه هایی از علم و دانش هستند که در کمال 
صداقت و درستكاری بیش از سی سال از عمر خود را در 

جهت تحقق اهداف سازمان سپری نموده اند
از سی سال از بهترین سال های عمر خود را با پذیرش غم 
و شادی، عتاب و عقاب، صبر و شکيبایی و با توکل به ایزد 
منان در کنار سایر همسنگران خود در جهت تحقق اهداف 
سازمان خالصانه سپری نموده و دیدار با آنان را باعث افتخار 

برای مجموعه همکاران شاغل سازمان دانستند.
و  سازمان  جدید  های  مأموریت  به  اشاره  ضمن  ایشان 
عملکرد مطلوب در حوزه های اقتصادی از جمله سهام 
عدالت جذب سرمایه گذاری و هدفمند کردن یارانه ها ادامه 
دادند: در سازمان امور اقتصادی و دارایی از همان ابتدای 
 تأسيس رؤسای قبلی نيز تالش نموده اند تا از تجربيات و 

اندوخته های پيشکسوتان استفاده نموده و از آنان خواستند تا 
هر گونه پيشنهادات و انتقادات و مشکالت خود را به صورت 
کتبی و یا شفاهی جهت پيشبرد اهداف سازمانی و رفاه حال 

بازنشستگان مطرح نمایند.
در ادامه جلسه آریابد  معاون پشتيبانی سازمان نيز ضمن ابراز 
خرسندی از دیدار با بازنشستگان و پيشکسوتان بيان نمود ما  
تمامی تالش  خود را به کار بسته  تا  خدمتگذاری بی منت  
به مردم و ارباب رجوع  را سرلوحه وظایف ذاتی خود قرار 
دهيم. وی گفت: بازنشستگان چشم و چراغ محافل و آیينه 
شفاف شاغلين اند، اگر امروز ما در وظيفه دینی و اخالقی خود 
در مورد آنان کوتاهی کنيم بعداً در گذر سریع زمان همانطور 

که هستيم با ما رفتار خواهد شد. 
آریابد در ادامه خدمات دولت به بازنشستگان و تکریم آنان را 
در چند ساله اخير بی نظير دانست و اجرای الیحه خدمات 
کشوری زودتر از شاغلين و حضور ریاست محترم جمهور 
در جمع بازنشستگان در مناسبت ها و روز خانواده و تکریم 
از بازنشستگان را نمونه بارز خدمتگذاری بی منت دانست.  

در پایان جلسه نيز ضمن تشکر حاضرین از ابراز لطف و 
ارادت  مدیران و کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان با اهداء لوح سپاس و هدایایی از این عزیزان تجليل 

به عمل آمد.
گفتنی است پس از پایان جلسه مدیران سازمان و چند تن از 
همکاران، از یک نفر از بازنشستگانی که به دليل کهولت سن 
نتوانسته بود در این جلسه شرکت نماید با حضور در منزلشان 

با ایشان دیدار نمودند.
از نکات جالب و قابل توجه این دیدار سخن زیبای این 
بازنشسته بزرگوار بود که فرمود: شما با آمدنتان قلب مرا 
شاد و صد سال به عمر من اضافه نمودید، پس چه زیباست 

لطافت ها.

مقرر گردیده است دستگاه هایی که در انجام طرح ها و پروژه های عمرانی درصد پيشرفت 
فيزیکی باالیی داشته باشند می توانند تا 80 درصد تخصيص اعتبار دریافت نمایند. در ادامه 
سيدمهدی رمضانی به تشریح دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه 
 یافته و بدی آب و هوا و نامه مجلس شورای اسالمی در خصوص عدم انحصار درج و انتشار 
آگهی ها، اطالعيه ها و ... در روزنامه ایران و سایر موضوعات مالی ومحاسباتی  پرداخته 
و همچنين در اجرای ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش تحویل و تحول 
 سوابق ذیحسابی ها و در راستای اجرای ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور گزارش 
 صورتحساب های نهایی و ماهانه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
دستگاه های اجرایی در سال 88 و 89 را در اختيار حاضرین قرار دادند و مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. در ادامه جلسه سعيدی معاون هزینه و ریيس خزانه معين استان ضمن تقدیر و تشکر 
از ذیحسابان که نسبت به ارسال به موقع صورتحساب های تملک و جاری سال 88 خود اقدام 
نموده اند افزود: با توجه به اینکه در سال جاری کليه امور رسيدگی و پيگيری نواقص و واخواهی ها 
 به گروه تمرکز و تلفيق واگذار شده است از ذیحسابان خواستند تا با ارسال به موقع ترازهای مالی و 
صورتحساب های مربوط به دستگاه خود، همکاری و مساعدت بيش از پيش را با خزانه معين 
استان داشته باشند. وی همچنين از ذیحسابان پيگيری جدی خرید نرم افزار اموال دولتی 
در راستای نظارت شفاف بر اموال دولتی  و حذف دفاتر را خواستار شد. گفتنی است در این 
جلسه مقرر گردید در راستای اطالع رسانی سریعتر و صرفه جویی در هزینه ها، بعد از این 
کليه دعوتنامه های جلسه گردهمایی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان از 
طریق پيام کوتاه ارسال گردد. در پایان جلسه حاضرین به بحث و تبادل نظر و ارایه راهکارهای 
اجرایی در خصوص برخی از ابهامات موجود در قوانين ومقررات مالی و محاسباتی پرداختند.  
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نامگذاري روز ملي صادرات 
به منظور ارج نهادن به تالش فعاالن عرصه کاال و خدمات غير نفتي کشور و 
به جهت اعتالي فرهنگ صادراتي از سال 1376، 29 مهر ماه از سوي شوراي 
صادرات  ملي  روز  است.  شده  تعيين  صادرات  ملي  روز  کشور  عمومي  فرهنگ 
جامعه  در  صادراتي  فرهنگ  و  تفکر  ایجاد  به  عمومي  اهتمام  نشانه  عنوان  به 
و صادر  به سوي صادرات  مردمي  و  دولتي  توجهات  روز همه  این  در  باشد  مي 
کنندگان معطوف مي شود که در طول یکسال زحمت صادر کنندگان در عرصه 
رقابت جهاني، به جهاني شدن اندیشيده اند و موجب اعتالي ميهن اسالميمان را 
بيش از بيش فراهم آورده اند. به این جهت سراغ ریيس سازمان بازرگانی استان 
رفته تا از ایشان در خصوص عملکرد بازرگانی در سطح کشور و استان گزارش 

تهيه نمایيم.
شده  اعالم  آمارهای  به  توجه  با  استان  بازرگانی  سازمان  ریيس  ميرشکار؛  آقای 
ایران در شش ماهه نخست سال 89  از سوی معاونت توسعه و تجارت جهانی 
حدود 560 ميليون دالر کاال به کشور افغانستان صادر شده که اميدواریم با اجراي 
سياست هاي تشویقي، این رقم تا پایان سال به یک ميليارد و 200 ميليون دالر 

برسد. 
ميليارد  ميزان 52  به  تا 88  براي سال هاي 84  نفتی  غير  هدفگذاري صادرات 
توجه خاص  نشانگر  موفقيت  این  و  است  درصد محقق شده  که 149  بود  دالر 

دولت هاي نهم و دهم به مقوله صادرات غيرنفتي است. 
همچنين شاخص صادرات نسبت به واردات در سال 88 به رقمی معادل 49/2 
رسيد و این درحالي است در سال 84 تنها 18 درصد بود. بدین معنی که در سال 

88 حدود 49/2 درصد از واردات کشور از طریق صادرات غير نفتی پوشش داده 
شده است و این موفقيت بزرگی است.

وي در ادامه به فشارهاي روزافزون آمریکا و دول اروپایي در تحریم هاي اقتصادي 
توسعه  روند  در  تا خللي  است  نبوده  آنقدر  فشارها  این  نتایج  و گفت:  اشاره کرد 
تجارت خارجي ما ایجاد کند. حجم صادرات غيرنفتی شش ماهه کشور در سال 
89 حدود 14 ميليارد دالر است که پيش بينی می گردد تا پایان سال جاري به 
30 ميليارد دالر افزایش  یابد. در زمينه تحریم هاي اخير و تأثيرات آن بر صادرات 
ملي  اقتصاد  در  دارنده اي  باز  اثر  تحریم ها  نشان مي دهد  اطالعات  و  آمار  کشور 
کشور نداشته و این نشان دهنده این است که تحریم ها چه در صادرات و چه در 

واردات کشور یک مقدار از فضاي اقتصادي دور مانده است.
موارد  جمله  از  توليد  بازار  شناخت  بر  مبتني  بازار  تحقيق  و  بازار  مطالعه  لزوم 
تعریف شده در این علم است و اساسًا آغاز فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر اصول 

فعاليت هاي بازار شکل مي گيرد. 
 10 زمينه  این  در  مي شود.  دنيا صادر  به 160 کشور  ایران  کاالهاي  اکنون  هم 
کشور چين، عراق، عمارات متحده عربي، هند، افغانستان، ترکيه، پاکستان، تایوان، 
جمهوري کره و بلژیک در اولویت نخست صادرات کاال از ایران قرار دارند. بيش 
از 80 درصد صادرات غير نفتي کشور به این 10 کشور صادر شده و 20 درصد 

باقيمانده به 150 کشور دنيا صادر مي شود.
آقای ميرشکار از صادرات100 ميليون دالري در 6 ماهه اول سال جاري خبر داد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 85 درصد برخوردار بوده است 
و گفت: پيش بيني مي شود تا پایان سال جاري حدود 200 ميليون دالر صادرات 
انجام شود. در بخش صادرات تالش هاي خوبي انجام گرفته و رشد بي نظيري 
براي صادرات استان احساس مي شود و این امر را از روي آمار و ارقام اعالم شده 
مي توان فهميد.  تاکنون200 کارت بازرگاني، 400 کارت پيله وري صادر شده و 

198 هزار نفر در استان از تسهيالت مرزنشيني استفاده مي کنند. 
وی گفت به علت نبود انبار در گمرک بيرجند، ثبت سفارش ها انجام اما ترخيص 

از دیگر مبادي انجام مي شود. 
ریيس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: هدف از برگزاری این مراسم تجليل از 
فعاليت صادرکنندگانی است که با تالش و همت مضاعف توانسته اند نقشی مؤثر در 
روند و توسعه صادرات غير نفتی استان ایفاد نمایند. ميرشکار توسعه صادرات غير نفتی 
را مهمترین راهکار برای بهبود وضعيت اقتصادی استان عنوان و تصریح کرد: حفظ 
و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی، رشد صادرات نسبت به سال گذشته، تسهيالت و 

ارتباطات مهمترین دالیل موفقيت در صادرات غير نفتی استان می باشد.

روز ملي صادرات نشانه 
اهتمام عمومي به ایجاد تفكر 
و فرهنگ صادراتي در جامعه

روز ملي صادرات نشانه روز ملي صادرات نشانه روز ملي صادرات نشانه 
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امام کاظم )ع( فرمود:

کاِة نُو ا أَموالَُكم بِالزَّ َحصَّ
با دادن زکات اموالتان را حفظ کنید.

حكایت مزرعه بی آفت 
جناب حاج مراد خان حسن شاهی نقل کردند: در سالی که بيشتر نواحی فارس به آفت ملخ مبتال شده بود، به قوام الملک خبر دادند که مزرعه های شما در نواحی 
»فسا« را ملخ ها به طور کلی از بين برده اند. قوام گفت: باید خودم از نزدیک ببينم. به اتفاق ایشان و مرحوم بنان الملک و چند نفر دیگر از شيراز حرکت کردیم به طرف 

مزرعه های قوام؛ دیدیم همة مزارع، خوارک ملخ ها شده به طوری که یک خوشة سالم ندیدیم. 
همين طور که می رفتيم و زمين ها را تماشا می کردیم به قطعه زمينی رسيدیم که تقریباً وسط مزرعه قرار داشت و محصول آن سالم بود و یک خوشه اش هم 
آفت نداشت؛ در حالی که محصول زمين های چهار طرف آن بکلّی از بين رفته بود. قوام پرسيد: اینجا متعلق به کيست؟ گفتند مال فالن کّفاش است. گفت: 
می خواهم او را ببينم. کسی را فرستادند تا کفاش را حاضر کند، ولی کفاش گفت: من با آقای قوام کاری ندارم؛ اگر او کاری دارد پيش من بياید. خالصه هر 
طوری بود با خواهش و التماس او را نزد قوام آوردند. قوام از او پرسيد: فالن مزرعه را تو بذر پاشيدی و کاشته ای؟ گفت: آری. قوام پرسيد: چطور شده که ملخ 
ها همه زراعت ها را خورده اند جز مال تو را؟ گفت: اواًل من مالی کسی را نخورده ام تا ملخ ها مال مرا بخورند؛ ثانياً من هميشه زکات آن را سرخرمن خارج 

می کنم و به نيازمندان می رسانم و مابقی را به خانه می برم. قوام الملک از حالش سخت در شگفت شد و به او آفرین گفت.
زکات مال به درُکن که فضلة رز را                                                                                      

چو باغبان بزند بيشتر دهد انگور 
پیامبر اکرم )ع( فرمود:

چهار طایفه بدون حساب وارد جهنم می شوند: کسی که نماز نمی خواند، کسی که زکات نمی دهد، کسی که عاق والدین باشد و کسی که شراب می خورد.
و نيز فرمود: اگر می خواهی مالت زیاد شود زکات بده و اگر می خواهی بدن تو سالم باشد زیاد صدقه بده.

و فرمود: هرگاه مردم زکات مالشان را ندهند خداوند باران نمی فرستد.
َمَثُل الّصلوه باِلَزکوهٍ َکَمَثِل الَجَسِد باِلُروٍح

نماز بدون پرداخت زکات مانند جسدی است بدون روح 

اقتصاد اسالمی

پیغمبر اکرم )ع( فرمود:

اٍنّما ُیبَعُث النّاُس َعلی نِیّاتِِهم
مردم در قیامت طبق نیات باطنی و ملكات درونی محشور می شوند.

حكایت:
در روایات آمده که شخضی از بنی اسرائيل بيشتر وقت ها همراه حضرت موسی)ع( بوده و احکام فقه و مسایل تورات را از ایشان فرا می گرفت و به دیگران می رساند 

و تبليغ دین می کرد.
مدتی گذشت و حضرت موسی او را ندید. یک روز جبرئيل نزد موسی بود که ناگاه ميمونی از پيش ایشان گذشت. جبرئيل گفت: آیا او را شناختی؟ حضرت فرمود نه. 

جبرئيل گفت: این همان شخصی است که احکام تورات را از تو یاد می گرفت؛ این صورت ملکوتی و باطنی اوست در عالم آخرت.
حضرت موسی تعجب کرد و پرسيد: چرا به این شکل درآمده؟

جبرئيل گفت: چون که هدف او از تعليم و تعلّم احکام تورات این بود که مردم او را به عنوان فقيه و دانشمند به حساب آورند؛ هدف او خدا نبود و اخالص نداشت؛ به 
همين دليل شکل و قيافة او در عالم آخرت مانند ميمون خواهد بود.

حضرت علی )ع( فرمودند:
اَلَعَمُل ُکلُُّه َهباٌء ااِّلما اُخلَِص فيه.

همه کارها بی ارزش و هيچ است؛مگر آن کارهایی که فقط برای رضای خدا انجام شده است.

آميزه هايی از اسالم
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بارالها! کوه های ما از بی آبی از هم شکافته، زمين ما پر غبار و خشک 
و خالی از گياه شده، چهارپایان ما سخت تشنه، گشته و در آغل های 
از رفت  و  ناله سرداده  خویش سرگردانند، همچون مادران فرزند مرده، 
و آمد زیاد به چراگاه ها و روی آوردن به آبگاه ها )نيافتن آب و علف( 
خسته شده اند. بارخدایا! به ناله گوسفندان و فریاد سوزناک شتران ما، رحم 
 فرما! بارالها! به سرگردانی آن ها در راه ها )از شدت گرسنگی و عطش( و 
 ناله هاشان در آغل ها ترحم فرما! خداوند! هنگامی به سوی تو بيرون آمدیم که 
خشکسالی های پی در پی بر ما هجوم آورده و ابرهای پر باران به ما پشت 
کرده است و مایه اميد هر بيچاره، وحاّلل مشکالت هر طلب کننده ای، در 
این هنگام که یأس و نوميدی بر مردم چيره گشته و ابرها از باریدن بازداشته 
شده اند و حيوانات بيابان رو به هالکت می روند، تو را می خوانيم که ما را 

به اعمالمان مؤاخذه نکنی و به گناهانمان مگيری.
)بارالها !( رحمتت را به وسيله ابرهای پرباران و بهار پر آب و گياه و گياهان  
سرسبز و پر طراوت بر ما بگستران، بارانی دانه درشت بر ما نازل کن آن 
چنان که زمين های مرده را با آن زنده کنی و آنچه را از دست رفته به ما 
بازگردانی! بارالها! بارانی حيات بخش، سيراب کننده، کامل، همگانی پاکيزه، 

ْت َعِجيَج الثََّکالَی َعلَی أْواَلِدَها، َوَملَِّت  َُّنا، َوتََحيََّرْت ِفی َمَرابِِضَها، َوَعجَّ ْت أَْرُضَنا، َوَهاَمْت َدَواب اللَُّهمَّ َقِد انَْصاَحْت ِجَبالَُنا، َواْغَبرَّ
َد ِفی َمَراتِِعَها، َوالَْحنِيَن إلَی َمَواِرِدَها ! اللَُّهمَّ َفاْرَحْم أَنِيَن ااْلنَِّة، َوَحنِيَن الَْحانَِّة ! اللَُّهمَّ َفاْرَحْم َحْيَرتََها ِفی َمَذاِهبَِها، َوأَنِيَنَها  التََّردُّ
َجاَء لِلُْمْبَتئِِس، والَْباَلَغ  نِيَن، َوأَْخلََفْتَنا َمَخایُِل الُْجوِد; َفُکْنَت الرَّ ِفی َمَوالِِجَها ! اللَُّهمَّ َخَرْجَنا إلَْيَک ِحيَن اْعَتَکَرْت َعلَْيَنا َحَدابِيُر السِّ
َواُم، أاَلَّ ُتَؤاِخَذنَا بَِأْعَمالَِنا، َواَل تَْأُخَذنَا بُِذنُوبَِنا. َوانُْشْر َعلَْيَنا َرْحَمَتَک  نَاُم، َوُمنَِع الَْغَماُم، َوَهلََک السَّ لِلُْملَْتِمِس. نَْدُعوَک ِحيَن َقَنَط ااْلَ
بِيِع الُْمْغِدِق، َوالنََّباِت الُْمونِِق، َسّحًا َواباًِل، ُتْحيِی بِِه َما َقْد َماَت، َوتَُردُّ بِِه َما َقْد َفاَت. اللَُّهمَّ ُسْقَيا ِمْنَک  َحاِب الُْمْنَبِعِق، َوالرَّ بِالسَّ
ِعيَف ِمْن ِعَباِدَک،  ًة، َطيَِّبًة ُمَباَرَکًة، َهنِيَئًة َمِریَعًة، َزاِکيًا نَْبُتَها، ثَاِمراً َفْرُعَها، نَاِضراً َوَرُقَها، ُتْنِعُش بَِها الضَّ ًة َعامَّ ُمْحيَِيًة ُمْرِوَیًة، تَامَّ
َوُتْحيِی بَِها الَْميَِّت ِمْن باََلِدَک ! اللَُّهمَّ ُسْقَيا ِمْنَک ُتْعِشُب بَِها نَِجاُدنَا، َوتَْجِری بَِها ِوَهاُدنَا، َوُیْخِصُب بَِها َجَنابَُنا، َوُتْقبُِل بَِها 
ثَِماُرنَا، َوتَِعيُش بَِها َمَواِشيَنا، َوتَْنَدی بَِها أََقاِصيَنا، َوتَْسَتِعيُن بَِها َضَواِحيَنا; ِمْن بََرَکاتَِک الَْواِسَعِة، َوَعَطاَیاَک الَْجِزیلَِة، َعلَی بَریَّتَِک 
الُْمْرِملَِة، َوَوْحِشَک الُْمْهَملَِة. َوأَنِْزْل َعلَْيَنا َسَماًء ُمْخِضلًَة، ِمْدَراراً َهاِطلًَة، ُیَداِفُع الَْوْدُق ِمْنَها الَْوْدَق، َوَیْحِفُز الَْقْطُر ِمْنَها الَْقْطَر، 
َغْيَر ُخلَّب بَْرُقَها، َواَل َجَهام َعاِرُضَها، َواَل َقَزع َربَابَُها، َواَل َشفَّان ِذَهابَُها، َحتَّی ُیْخِصَب إلْمَراِعَها الُْمْجِدبُوَن، َوَیْحَيا بَِبَرَکتَِها 

الُمْسنُِتوَن، َفإنََّک )ُتْنِزُل الَْغْيَث ِمْن بَْعِد َما َقَنُطوا، َوتَْنُشُر َرْحَمَتَک َوأَنَْت الَْولِیُّ الَْحِميُد(.

دعایی برای طلب باران

اقتصاد اسالمی

پربرکت، گوارا و خّرمی بخش از ناحيه خودت بر ما نازل فرما! بارانی که 
گياهان پربرکت با شاخه هایی پر ثمر و برگ هایی سرسبز و پر طراوت 
برویاند، آن گونه که بندگان ضعيفت را با آن توان بخشی وسرزمين های 
مرده را با آن زنده کنی. خداوندا! بارانی ده! که تّپه ها و کوه های بلند ما را پر 
گياه سازد، در دامنه ها و دشت ها جاری گردد و به تمامی سرزمين ما نعمت 
 فراوان بخشد، ميوه ها با آن به ما روی آورد، چهارپایان ما با آن زندگی کنند، 
سرزمين های دورتر از ما نيز از آن بهره مند شوند و روستاهای ما از آن مدد 
گيرند )همه این ها را( از برکات وسيع و گسترده و عطایای فراوان خویش بر 

بندگان فقير و حيوانات وحش بيابان عنایت فرما!
)خداوندا!( آسمانی مرطوب و پرباران، بارانی دانه درشت و پی درپی که قطرات 
آن بر اثر کثرت و شّدت، یکدیگر را به پيش رانند و از خود دور سازند، نه رعد 
و برق بی باران و ابر بی ثمر و نه ابرهای کوچک پراکنده و نه دانه های ریز 
همراه بادهای سرد.( بارانی مرحمت کن که قحطی زده گان به نعمت فراوان 
رسند و از برکت آن گرفتاران خشکسالی زنده گردند، زیرا تویی که بعد از 
نوميدی آن ها باران را فرو می فرستی و رحمتت را گسترش می دهی و تو 

سرپرستی هستی شایسته ستایش! 
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ای  منطقه  بورس  مدیرتاالر  عنوان  به  جنابعالی 
همچنین  و  جایگاه  توضیح  جنوبی ضمن  خراسان 
وظیفه بورس ارکان تشكیل دهنده آن را بیان کنید؟

»بورس اوراق بهادار« به معني یک بازار متشکل و رسمي 
سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس، تحت ضوابط و قوانين و مقررات 
خاصي انجام مي شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، 
حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه هاي راکد 

و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمایه است.
کشور  اقتصاد  نبض  عنوان  به  که  بهادار  اوراق  بورس 
مورد توجه تحليل گران اقتصادي مي باشد، از سویي مرکز 
جمع آوري پس اندازها و از سوي دیگر، مرجع رسمي و 
مطمئني است که دارندگان پس اندازهاي راکد، مي توانند 
محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاري را جستجو کرده 
و وجوه مازاد خود را براي سرمایه گذاري در شرکت های 
پذیرفته شده به کار انداخته و از سود ساليانه یا نوسانات 

قيمت سهم  برخوردار شوند.
بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکي در تأمين 
مي باشد.  دولتي  و  خصوصي  هاي  بنگاه  مالي  نيازهاي 
کشورهایي که داراي بازار سرمایه)بورس( تکامل یافته تر 

بوده اند، توانسته اند رشد اقتصادي زیادتر داشته باشند. 
بازاری  فراهم آوردن  بهادار،  اوراق  بورس  اصلی  وظيفه 
شفاف و منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته 
شده و همچنين سيستمی مناسب برای نظارت بر جریان 

داد و ستد، عمليات بازار و فعاليت اعضای آن است.
در بازار سرمایه ارکان تشکيل  بازار اوراق بهادار عبارتند از:

الف( شورای عالی بورس و اوراق بهادار
ب- سازمان بورس و اوراق بهادار)سبا(

ج- بورس اوراق بهادار تهران
نبض  عنوان  به  بورس  جایگاه  اهمیت  به  باتوجه 
اقتصاد کشور لطفاً مهمترین مزایای آن از دیدگاه 

سرمایه گذاران رابیان نمایید؟ 
سرمایه گذاران  دیدگاه  از  بهادار  اوراق  بورس  مزایاي 

عبارتند از:
1- خرید سهام و اوراق بهادار براي کسب بازده مناسب و 

پوشش درمقابل تورم
شفافيت  بدليل  سرمایه گذاري  گزینه  از  اطمينان   -2

اطالعات
اوراق بهادار و سهولت نقل و  قابليت نقد شوندگي   -3

انتقال سهام و استفاده از معافيت هاي مالياتي

اداره  براي  تصميم گيري  فرآیند  در  مشارکت   -4 
شرکت ها

امکان  که  مستمر  و  دایمي  بازار  یک  ایجاد   -5
سرمایه گذاري بلندمدت و کوتاه مدت را فراهم مي نماید.

6- وجود طيف هاي متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه 
بازدهي و خطر پذیري براي سرمایه گذار

7- برقراري سيستم ها و روش هایي که از طریق آن، 
خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمي گردد.

8- حمایت از سرمایه گذاران کوچک و احساس مشارکت 
در امور توليدي و تجاري

درچارچوب  ها  فعاليت شرکت  بر  نظارت مضاعف   -9
استانداردها وآیين نامه هاي بازار سرمایه

بفرمایید باتوجه به جدید التأسیس بودن بورس در 
استان چه اقداماتی جهت راه اندازی تاالربورس 
در استان صورت گرفته است و همچنین عملكرد 

بورس در سال گذشته به چه صورت بوده است؟
عمليات تجهيز تاالر بيرجند به عنوان بيست ویکمين 
ماه  مرداد  از  بورس  ای شرکت  منطقه  تاالر  آخرین  و 
از  موجود  وموانع  مشکالت  شد.  شروع   1387 سال 
قبيل مشکالت مخابراتی و برقی، با رایزنی های انجام 
ای خراسان جنوبی  منطقه  بورس  تاالر   و   رفع  شده 
از ابتدای سال 1388 آماده بهره برداری شد. همچنين 
و  فعاليت  با  منطقه  مردم  آشنایی  عدم  به  توجه  با 
 عملکرد بورس و نيز نحوه فعاليت در این بازار، بورس 
منطقه ای خراسان جنوبی طی سال 1388، 1500 نفر 
ساعت کالس آموزشی به صورت رایگان برگزار نمود. 
خراسان  ای  منطقه  بورس  تاالر   1388 سال  پرونده 
جنوبی با ایجاد 191 کد معامالتی و معامله 48 ميليون 

سهم به ارزش 92 ميليارد ریال بسته شد.
استان  ای  منطقه  بورس  جایگاه  بفرمایید  لطفاً 
ارزیابی  چگونه  را  ها  بورس  سایر  به   نسبت 
می کنید و تا کنون چند شرکت کارگزاری در استان 

فعال هستند؟ 
باتالش شرکت بورس )در نظر گرفتن تسهيالت  برای 
بيرجند  در  شعبه  افتتاح  به  اقدام  که  هایی  کارگزاری 
از  کارگزاری  اولين  عنوان  به  مفيد  نمایند(،کارگزاری 
نمود.کارگزاری  فعاليت  به  شروع   1388 سال  تيرماه 
راهنمای سرمایه گذاران نيز به عنوان دومين کارگزاری 
از آبان ماه سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود و به 
لحاظ رتبه بندی تاالرهای بورس منطقه ای نيز تاالر 
بيرجند در رتبه بيست و یکم  در بين سی تاالر  فعال 
تاالرهای  و  بورس  شرکت  )تاالرهای  بورس  شرکت 

اختصاصی(  قرار دارد  که با توجه به سابقه فعاليت نسبتًا 
اندک تاالر جایگاه مناسبی می باشد.

نیمه  در  بورس  ماهه   6 عملكرد  بیان  ضمن 
و  اهداف  تحقق  جهت  بفرمایید   89 سال   اول 
برنامه های بورس چه اقدماتی برای رونق گرفتن 

بازار سرمایه در استان صورت گرفته است؟
تداوم   ،1389 سال  طی  سرمایه  بازار  گرفتن  رونق  با 
اخبار و  برگزاری کالس های آموزشی، پخش و نشر 
اطالعات تاالر در صدا و سيما و نشریات محلی  افزایش 
چشمگير  و روز افزون معامالت را در تاالر بيرجند شاهد 
بودیم به طوری که طی 6 ماه ابتدای سال 1389 تعداد 
به  ميليون سهم  و 80  شد  افتتاح  معامالتی  کد   861
نفر   1400 ضمنا  شد.  معامله  ریال  ميليارد   21 ارزش 
ساعت کالس آموزشی به صورت رایگان برگزار شد. 
با مقایسه عملکرد سال قبل با 6 ماه ابتدای سال جاری، 
افزایش 128 درصدی آمار معامالت و نيز افزایش 350 
نشان  شده  افتتاح  معامالتی  کدهای  تعداد  درصدی 
خراسان  ای  منطقه  بورس  تاالر  مطلوب  عملکرد  از 
بورس  تاالر  همچنين  دارد.  اخير  ماه   6 طی   جنوبی 
 منطقه ای استان اقدام به چاپ مطالب آموزشی بورس در 

روزنامه های  محلی  استان نموده است.
های  کالس  صورت   2 به  نيز  آموزشی  های  کالس 
آزمون  برگزاری  و  ساعت  بيست  مدت  ترميک)به 
پایان کالس ها واعطای گواهينامه در صورت  از  بعد 
قبولی( و نيز کارگا ه های آموزشی به صورت رایگان 
رونق  راستای  در  همچنين  است.  برگزاری  حال  در 
با  گفتگو  حال  در  استان  در  بورس  بيشتر   هرچه 
جهت  ایرانيان  اردیبهشت  و  رضوی  های  کارگزاری 
یا  بيرجند  در  ایجاد شعبه  یا  و  اختصاصی  تاالر  افتتاح 

سایر شهرهای استان می باشيم.
سؤال  آخرین  عنوان  به  هریوندی  آقای  جناب 
روی  پیش  و مشكالت  موانع  مهمترین  بفرمایید 
چه  بایستی  و  بوده  چه  ای  منطقه  بورس  تاالر 
اقداماتی جهت برطرف نمودن آن برداشته شود؟

مهمترین مشکل و موانع بورس در استان عدم اعتماد 
شده  حاصل  منفی  ذهنيت  دليل  به  بورس  به  مردم 
 طی سال های قبل به دليل عملکرد ضعيف بعضی از 
شرکت های غير بورسی منطقه و تمایز قایل نشدن 
بين این شرکت ها و شرکت های بورسی می باشد که 
سازی  فرهنگ  و  رسانی  اطالع  با  بتوانيم  است  اميد 
مؤثری  گام  عمومی  اذهان  شدن  روشن  به  نسبت 

برداریم.

هریوندی، مدیرتاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی

مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، 
حمایت قانون از صاحبان پس اندازها 
و سرمایه هاي راکد و الزامات قانوني 

براي متقاضیان سرمایه است

گفت و گو
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سال گذشته سازمان صنایع و معادن با همکاري سایر 
دستگاه هاي مرتبط با بخش نسبت به تدوین سند راهبرد 
توسعه صنعت و معدن خراسان جنوبي اقدام کرده که به 
تصویب شوراي برنامه ریزي و توسعه استان نيز رسيده 
هاي  دستگاه  براي  مختلفي  تکاليف  آن  طي  و  است 
اجرایي با هدف تحقق اهداف سند معين شده است. با 
هدف تسهيل فرآیند جذب سرمایه گذاري همانگونه که 
مستحضرید ستاد سرمایه گذاري استان تشکيل گردیده 
که سازمان صنایع و معادن، ضمن عضویت در ستاد، با 
شرکت در همایش ها و نمایشگاه هاي مختلف ضمن 
معرفي قابليت هاي استان در بخش صنعت و معدن، 
شناسایي و جذب سرمایه گذاران را در دستور کار دارد. 
در حال حاضر در استان خراسان جنوبي در حوزه صنعت 
استان 1464 فقره جواز تأسيس و 344 فقره پروانه بهره 
برداري صنعتي و در حوزه معدن استان 211 فقره پروانه 
اکتشاف معدني، 91 فقره گواهينامه کشف و 200 فقره 

پروانه بهره برداري معدني صادر شده است.
بودن  االجرا  الزم  به  توجه  با  جمیع  آقای  جناب 
بر  آن  تأثیر  و  ها  یارانه  نمودن  هدفمند  طرح 
بخش صنعت و معدن لطفاً بفرمائید چه اقدامات 
و تمهیداتی در خصوص اجرای هر چه بهتر این 
استان صورت  معدن   و  در بخش صنعت  قانون 

گرفته است؟  
حرکت  کشور  اقتصادي  توسعه  هاي  ضرورت  از  یکي 
به سمت استفاده بهينه از منابع و سرمایه هاي ملي در 
جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور است که یکي از 
ها  یارانه  صحيح  تخصيص  آن  هاي  بخش  مهمترین 
مي باشد. سازمان صنایع و معادن استان در راستاي اجراي 
تا  نموده  تالش  متبوع  وزارت  ابالغي  هاي  سياست 
هدف  جامعه  به  موضوع  مناسب  رساني  اطالع  ضمن 
پوشش،  تحت  معدني  و  صنعتي  واحدهاي  یعني  خود 
نسبت به شناسایي و انعکاس مشکالت و کمبودها و 
تعامل با سایر دستگاه ها در حوزه استاني و ملي اقدام 
هدفمندسازي  قانون  اجراي  احتمالي  تبعات  تا  نماید 
یارانه ها را مهار و زمينه را براي اجراي مناسب آن فراهم 
نماید. آنچه مهم است اینکه عبور از این مرحله نيازمند 
همکاري دولت و بخش خصوصي است. وزارت صنایع 
و معادن نيز براي اجراي صحيح و تعدیل آثار اجراي 
قانون، بسته هاي حمایتي خاصي را در بخش هاي مختلف 
نظير خط اعتباری هزینه انرژی، بازسازی و تکميل فرآیند 
توليد، احداث مولدهای مقياس کوچک و ... تهيه نموده 
است که به تدریج اجرایي خواهند شد تا ضمن کاهش فشار 

گفت و گو

اولین  عنوان  به  لطفاً  مهندس جمیع  آقای  جناب 
سازمان  رسالت  و  وظایف  از  ای  خالصه  سؤال، 

صنایع و معادن استان بیان فرمایید. 
مستحضرید  که  همانگونه  شما.  از  تشکر  و  سالم  با 
مسؤوليت  کشور  سطح  در  معادن  و  صنایع  وزارت 
سياست گذاري و حمایت از توسعه فعاليت هاي صنعتي 
و معدني را به عهده دارد و این وظایف را در چارجوب 
سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات تابعه خود اجرا و عملياتي 
مي نماید. یکي از بازوهاي اجرایي وزارت صنایع و معادن 
در سطح استان ها و بالتبع در استان خراسان جنوبي، 
سازمان صنایع و معادن استان است که مسؤوليت اجراي 
و عملياتي نمودن سياست هاي توسعه اي و حمایتي 
بخش صنعت و معدن را با همکاري سایر دستگاه هاي 

حاکميتي، اجرایي و نظارتي در استان بر عهده دارد.
رونق  و  توسعه  عوامل  از  یكی  دارد  استحضار 
گذاران  سرمایه  جذب  استان  هر  در  اقتصادی 
می  خارجی  داخلی   از  اعم  معدنی  و  صنعتی 
کنون  تا  استان  محرومیت  به  توجه  با  لذا  باشد 
اقداماتی در خصوص جذب سرمایه گذار در  چه 
بخش های مربوط در استان صورت گرفته است؟ 
و آمار تعداد موافقت اصولی و جوز تأسیس جهت 
ارایه  سرمایه گذاری در بخش صنعت  معدن را 

فرمایید. 
به منظور رشد و توسعه بخش صنعت و معدن استان، 
طي سال هاي گذشته اقدامات مختلفي در حوزه هاي 
مختلف انجام شده که اعم آن ها را مي توان در چند 
بخش تقسيم بندي نمود: اول- برنامه ریزي و توسعه 
زیرساخت هاي مورد نياز بخش اعم از ایجاد و توسعه 
شهرک ها و نواحي صنعتي در استان و تأمين امکانات 
زیربنایي مورد نياز نظير آب، برق، گاز، تلفن و فاضالب 
و ... و نيز برنامه ریزي و تأمين زیرساخت هاي مورد نياز 
بخش معدن استان نظير راه دسترسي و برق رساني به 
معادن. دوم- پتانسيل یابي و انجام مطالعات اکتشافي 
مواد معدني با اولویت مواد معدني فلزي در سطح استان 
معدني  اندیسهاي  و  داشته  نتایج خوبي  به حمدا...  که 
مناسبي کشف شده اند و عمدتاً در مراحل پایاني اکتشاف 
هستند. بخش سوم شامل انجام حمایت هاي موردنياز 
نيز متقاضيان  از واحدهاي صنعتي و معدني موجود و 
سرمایه گذاري جهت ایجاد و یا توسعه واحدهاي صنعتي 
فني و مهندسي در  واحدهاي خدمات  نيز  و  و معدني 
استان مي باشد. بعالوه با هدف برنامه ریزي بلند مدت 
و  امسال  طي  استان،  معدن  و  صنعت  بخش  توسعه 

بر واحدهاي صنعتي و معدني، زمينه الزم را براي رشد و 
ارتقاء بهره وري در واحدها فراهم نماید.

لطفاً بفرمائید با توجه به اهیمت اشتغال در جامعه 
میزان اشتغال در بخش صنعت و معدن به تفكیک 

)صنعت و معدن ( در استان چقدر می باشد؟ 
برداري صنعتي  بهره  پروانه هاي  برابر  در حال حاضر 
بخش صنعت  در  نفر  تعداد 10192  موجود،  معدني  و 
و معدن استان مشغول فعاليت هستند که از این تعداد، 
7851 نفر مربوط به بخش صنعت و 2341 نفر  مربوط 

به بخش معدن استان است.
جناب آقای مهندس جمیع لطفاً بفرمایید مهمترین 
مشكالت و موانع پیش روی در بخش صنعت و 
معدن در استان چه بوده و چه راهكارهایی برای 

آن اندیشیده شده است؟
بخش  در  توسعه  هاي  نيازمندي  و  کمبودها  اهم 
صنعت و معدن استان را مي توان در ناکافي بودن زیر

ساخت هاي الزم، عدم وجود واحدهاي فرآوري و تکميلي 
عليرغم  معدني  و  کشاورزي  تبدیلي  صنایع  بخش  در 
های  بسته  و  ها  مشوق  کمبود  موجود،  هاي  پتانسيل 
حمایتی توسعه صنعت و معدن در مناطق کمتر توسعه 
یافته که پيشنهادات الزم جهت اخذ مصوبات قانونی تهيه 
و ارایه گردیده است، نرخ کم پس انداز بعلت پایين بودن 
سطح درآمد و در نتيجه شکل نگرفتن سرمایه ها و منابع 
سرمایه  استان جهت  بخش خصوصي  در  کافي  مالي 
گذاري مؤثر و باال در طرح هاي صنعتي و معدني، دوری 
از قطب های صنعتی و معدنی جهت تأمين مواد اوليه 
و نيز کانون های جمعيتی و بازارهای عمده مصرف و 
فرهنگی  بسترهای  و  عمومی  تمایل  فقدان  همچنين 
در  که  دانست  معدنی  و  صنعتی  گذاری  سرمایه  الزم 
این راستا تکميل زیرساخت هاي شهرک ها و نواحي 
صنعتي  نواحي  و  ها  شهرک  ایجاد  و  موجود  صنعتي 
جدید، ادامه احداث راه هاي دسترسي و برق رساني به 
معادن، ایجاد منطقه ویژه اقتصادي استان، ایجاد پایانه 
صادراتي مواد معدني، توسعه محورهاي ترانزیتي استان، 
توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و کارآفرینی در کنار 
آموزش هاي دانشگاهي و بعالوه جلب مشارکت سازمان 
هاي توسعه اي کشور با هدف سرمایه گذاري مستقيم 
و یا مشارکت با بخش خصوصي در استان و نيز برنامه 
ریزی به منظور ایجاد و تقویت انجمن ها و تشکل های 
توليدی و صادراتی و شبکه های کسب و کار، از جمله 
مهمترین اقدامات پيش بيني شده در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي و بخش صنعت و معدن مي باشد.

در مصاحبه با آقاى مهندس جمیع مطرح شد:

استفاده بهینه از منابع و سرمایه هاي ملي،
 مهمترین اثر هدفمند کردن یارانه ها
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عملكرد بانک های دولتی استان خراسان جنوبی تا پایان شهریورماه 1389

گزارش

کل سپرده های بانک های دولتی استان در پایان شهریور 89  برابر 10022 ميليارد 
ریال می باشد که از این ميزان 76 درصد مربوط به بانک های تجاری و 24 درصد 
با دقت در آمار جدول مشاهده می شود  مربوط به بانک های تخصصی می باشد. 
که سهم سپرده های جاری دیداری، قرض الحسنه پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه 
مدت و بلند مدت و سپرده های ارزی و همچنين سایر سپرده ها از کل سپرده های 
به  توجه  با  درصد.   4 ،0 ،24،  33،  15 ، عبارتند 24  ترتيب  به  استان  دولتی  بانکی 
جدول بيشترین ميزان مانده سپرده در بين بانک های دولتی استان مربوط به بانک 
ملی با 2350  ميليارد ریال ) 23 درصد( و کمترین ميزان را بانک های  صنعت و 
معدن و پست بانک به خود اختصاص داده است. همچنين ميزان سهم هر کدام از 

بانک های دولتی استان از کل سپرده های بانکی در جدول مزبور نمایان است.

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

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

کل مصارف بانک های دولتی استان خراسان جنوبی در پایان شهریور 89  برابر 11374 
ميليارد ریال می باشد که از این ميزان 25 درصد در بخش کشاورزی، 41 درصد در بخش 
مسکن و ساختمان، 16 درصد در بخش صنعت و معدن،  19 درصد در بخش بازرگانی و 

سایر بخش ها اختصاص داده شده است. 
با  2848  ميليارد ریال ) 25  بانک مسکن  به  بيشترین ميزان مصارف مربوط  همچنين 
درصد (  و  کشاورزی با  2400  ميليارد ریال ) 21 درصد ( و کمترین ميزان آن مربوط 
به بانک صنعت و معدن با 140 ميليارد ریال ) 1 درصد( و پست بانک 69 ميليارد ریال 

)1درصد (  اختصاص دارد.

مصارف بانك هاى دولتی استان برحسب بخش هاى عمده غير دولتی اقتصادى تا پايان شهريور ماه 1389  (ميليارد ريال)

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
گزارش19

مانده مصارف بانک های دولتی استان دربخش های مختلف اقتصادی بر اساس عقود اسالمي تا پایان شهریور ماه 1389 ) میلیارد ریال (         

با توجه به جدول، کل مانده مصارف بانک های دولتی استان تا پایان شهریور ماه 89 
برابر  12173 ميليارد ریال می باشد که 56 درصد  آن متعلق به بانک های تجاری و 

44 درصد دیگر سهم بانک های تخصصی است.
همچنين بيشترین سهم در بين بانک ها  متعلق به بانک مسکن با 23 درصد  می باشد.

بيشترین مانده مصارف بانک های استان مربوط به فروش اقساطی است که  46 
درصد از کل مانده مصارف را در بر دارد.

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

مانده کل تسهیالت اعطایي بانک های دولتی استان تا پایان شهریور ماه   1389    )میلیارد ریال(

کل تسهيالت اعطایی بانک های دولتی استان در پایان شهریور 89  بالغ بر 11903 ميليارد 
ریال می باشد که از این ميزان 6515 ميليارد ریال)55 درصد( مربوط به بانک های تجاری و 

5388 ميليارد ریال )45 درصد( به بانک های تخصصی اختصاص داد.
بيشترین ميزان تسهيالت اعطایی در بين بانک های دولتی  استان توسط بانک  مسکن با 
2848 ميليارد ریال و کمترین ميزان آن توسط پست بانک با 63 ميليارد ریال به متقاضيان 

اعطا شده است. 
   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

میلیارد ریال
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ميزان حق بيمه صادر شده توسط بيمه های دولتی 
استان در تابستان سال 89  بالغ بر 63268 ميليون 
ریال است که بيشترین حق بيمه صادره مربوط 
به شرکت بيمه ایران با  40802 ميليون ریال و 
کمترین آن به بيمه البرز با  2797 ميليون ریال 
برابر    باشد. همچنين خسارت پرداخت شده  می 
31362 ميليون ریال است، که از این ميزان بيمه 
ایران با  19407 ميليون ریال دارای بيشترین سهم 
و کمترین سهم به بيمه البرز با 1925  ميليون ریال 
ميباشد. تعداد بيمه نامه های صادر شده بالغ بر 
95473  فقره می باشد که از بين آنها بيمه ایران با 
30105 فقره بيشترین و بيمه البرز با  1428 فقره 
کمترین تعداد بيمه نامه صادر شده را دارا می باشند.

گزارش

مأخذ : بيمه های دولتی استان خراسان جنوبی )  ایران ، آسيا ، دانا ، البرز (

عملكرد شرکت های بیمه استان ) ایران، آسیا، البرز، دانا ( در تابستان 89
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
گزارش21

عملكرد بورس منطقه ای خراسان جنوبی- پاییز 89

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در پاییز 89 برابر 99322 میلیون ریال بوده است كه از این مقدار 32 درصد در 
مهر ماه، 26 درصد در آبان ماه و 42 درصد در آذر ماه انجام شده است.

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در پاييز 89

مأخذ : بورس خراسان جنوبی
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مقایسه کاالهای صادراتی و وارداتی گمرکات استان درتابستان 89  
بر حسب ارزش )هزار دالر(

عمده کاالها ی وارداتی از گمرکات استان در تابستان 89

عمده کاالها ی صادراتی از گمرکات استان در تابستان 89

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی
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فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
تاریخچه23

به  نيازی  اوليه که دسته جمعی می زیستند،  انسان های 
تعویض کاال نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل 
مبادله ی کاال به کاال رواج یافت. مبادله ی کاال به دالیلی با 
مشکالتی همراه بود. برای رفع مشکالت ابتدا از فلز برای 
مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گران بها و 
سبک وزن، از جمله طال، نقره و مس رو آورند. در بيشتر 
کشورهای شرقی و آسيایی، فلزی که در مبادله ی کاال از آن 
استفاده می شد، حلقه ای شکل بود و در سه هزار سال پيش 
از ميالد از آن استفاده می کردند که می توان آن را قدیم ترین 
وسيله ی مبادله، پيش از اختراع سکه، دانست. در کاوش های 
شوش حلقه هایی از ویرانه های معابد، از دوهزار سال قبل از 
ميالد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم 
حجم و گران بها، که معامالت را سهل و ممکن می ساخت، 
مورد قبول عامه قرار گرفت. بدین ترتيب مرحله ی پيدایش 

پول آغاز شد.
واژه ی پول

پول از کلمه ی یونانی Obolos گرفته شده و آن سکه ای 
بود برابر یک ششم درهم یا دراخم. کریستين سن معتقد 
است کلمه ''پول'' در زمان اشکانيان به ایران راه یافته است.

بر  زدن  مهر  برای  که  بود  آهنينی  دستگاه  نام  ''سکه'' 
پول هایی که در ميان مردم رایج و با آن معامله می کردند، 
به کار می رفت. بعدها آن را اثر مهری می ناميدند که روی 
سکه های حک می شد. بنابراین سکه عبارت است از یک 
قطعه فلز به وزن معين که روی آن عالمت رسمی دولت، 
یا حکومتی که عيار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می کند، 

قيد شده است.
سكه در ایران در دوره ی هخامنشی

در  ليدی  تصرف  و  هخامنشی  دولت  از  پيش  بی شک 
سال 564 قبل از ميالد ایرانيان به اختراع پول اقدام کرده 
بودند. پس از سقوط ليدی به دست کوروش، ''یونا'' یکی 
''ساردس''  در  که  شد  هخامنشی  ساتراپ نشين های  از 
کارگاه ضرب سکه بود و در زمان کوروش کبير خشایارشاه 
و کمبوجيه در آن ضرب سکه می کردند. داریوش بزرگ 
سومين شاهنشاه هخامنشی )521-485 قبل از ميالد( بر 
آن شد پولی ضرب کند که در همه جا پذیرفته شود و در 

سراسر کشور اعتبار داشته باشد و بر 
ارزش  فقط  قبلی  خالف مسکوکات 
سکه هایی  زیرا  باشد.  نداشته  محلی 
که در آن زمان در ایران رواج داشت، 
هيچ یک از آن شاهنشاهان هخامنشی 
آن  از  که  سکه ای  نخستين  نبود. 
زمان باقی مانده سکه داریوش است 
که شهرت جهانی دارد. این سکه را 
یونانی ها ''دریکوس'' یعنی ''داریوش'' 
می نامند که آن را نباید با کلمه ی زرینه 

و درینه یکی تصور کرد. سکه ی داریوشی از زرناب بود. در 
زمان هخامنشيان هيچ یک از حکام و پادشاهان محلی حق 
نداشتند بدون اجازه ی داریوش به نام خود سکه زنند، فقط 
اجازه داشتند با اجازه ی داریوش سکه ی نقره بزنند، چرا که 
ضرب سکه ی طال در انحصار مرکز بود. نخستين سکه ی 
داریوش احتماالً در سال 516 قبل از ميالد ضرب شده است. 
پس از فتح یونان به دست سپاهيان ایران و اختالط ایران و 
یونان، واژه ی درم در ایران متداول شد که اصل آن دارشم 
)دراخم( یونانی است و ایرانيان آن را درم گفتند که نام پول 
بود و اعراب بعدها این واژه را از ایرانيان اقتباس کردند. از 
مسکوکات دوره ی هخامنشی، به جز دریک شکل یا سيکل، 
درم؛ کرشه را می توان نام برد. واحدهای کوچک تر مسکوک 

زر، نيم ستاتر و یک سوم ستاتر ناميده می شدند.
سكه در دوره ی اشكانی

با غلبه اسکندر بر ایران سکه های طال کمياب و از جریان 
خارج شد. در آن زمان دیگر در ایران طال ضرب نمی شد. 
سلوکی ها در معامالت داخلی خود سکه های نقره به کار 
می بردند و اشکانيان نيز به تقليد از سلوکيان از پول نقره 
استفاده می کردند. اشکانيان از نقره و مس و مفرغ نيز سکه 
می زدند. جنس برخی از این سکه ها از برنج بود که روی 
آن لعابی از مس داده بودند. سکه های این دوره دو نوع بود: 
نوع اول مسکوکات نقره ی چهاردرخمی با تعدادی مسکوک 
مسی؛ و نوع دوم یک درخمی نقره و مسکوکاتی از مس. نوع 
اول سکه ها در شهرهای یونانی نشين و نوع دوم در مراکزی 

که تحت حکمرانی مستقيم پارت ها بود، ضرب می شد.
مسكوکات دوره ی صفوی

سکه های عصر صفوی از طال، نقره و مس بود. سکه های 
سکه ها  این  می شد.  ناميده  ''عباسی''  عباس  شاه  زمان 
یک  را  پنجاه عباسی  هر  بود.  نقره  جنس  از  نخست 
این  در  داشت.  قيمت  دینار  ده هزار  ''تومان''می گفتند،که 
دوره مسکوک طال وجود نداشت. فقط سکه های طال را که 
''شاهنشاه'' نام داشت، هنگام جلوس شاه بر تخت سلطنت 
و در جشن نوروز ضرب می کردند. این سکه ها در ميان 
مردم رواج نداشت و آن را اشرافی نيز می گفتند. علت این 
نامگذاری بهای زیاد آن ها بود. سکه های رایج این دوره 
''غزبيگی'' یا ''غازبيگی'' برابر پنج دینار یا یک دهم شاهی؛ 
''بيستی'' معادل بيست  دینار یا دو پنجم شاهی؛ ''پول 
سياه''یا ''قراپول'' معادل بيست وپنج دینار یا نيم شاهی؛ 
''شاهی'' معادل پنجاه دینار؛ و ''عباسی'' معادل دویست 
دینار یا چهارشای بود. تا انتخاب ریال به منزله ی واحد 
پول در ایران، در سال 1308 شمسی و حتی سال ها بعد از 
آن، از این واحدهای پولی استفاده می شد. پس از صفویه 
نيز از این مسکوکات استفاده ميکردند. در دوره ی نادرشاه 
وجود داشت، که ارزش آن  ''نادری''  نام  به  واحد پولی 

ده شاهی بود.

مسكوکات دوره ی قاجاریه
واحد اصلی پول قاجار تومان، قران و شاهی بود. تومان واژه ی 
ترکی آیغوري است به معنی ده هزار که در تقسيمات لشکری 
هر ده هزار سرباز تومان و فرمانده ی آنها اميرتومان ناميده 
می شد. تا پيش از قاجار از این واحد پولی استفاده نمی شد. در 
دوره ی مغول ده هزار دینار را برابر تومان می دانستند. کسروی 
یک تومان مغول را برابر صدهزار تومان امروز می داند. تومان 
طال اولين بار در زمان فتحعلی شاه قاجار ضرب شد. وزن 
آن در 1224 قمری )1188 شمسی( یک مثقال و یک ششم 
مثقال بود. در سال 1298 قمری در زمان ناصرالدین شاه، وزن 
طالی تومان کاهش یافت و ارزش آن برابر ده قران نقره یا 
ده هزار دینار شد. اما سکه ای به نام دینار وجود نداشت. در 
سال 1308 شمسی که آحاد پول ایران تغيير کرد، تومان به 
معنای ده  ریال شد که هنوز هم این لفظ رایج است. در زمان 
فتحعلی شاه، سکه ی نقره ی جدید، یعنی ''قران'' متداول شد، 
که معادل یک دهم تومان و پنج عباسی یا بيست شاهی بود. 
در این زمان شاهی به صورت سکه ی مسی در آمده بود. 
بنابراین سه شکل سکه در ایران رایج بود: تومان های طال، 
قران نقره و شاهی مسی. ولی پول رایج سکه های نقره بود.

مسكوکات دوره ی پهلوی
پول دوره ی قاجار تا اوایل دوره ی پهلوی رایج بود. اما طال 
پشتوانه ی پول نبود. در سال 1308 شمسی طال پشتوانه ی 
پول شد. مسکوک نقره ی یک ریالی به نمایندگی ریال طال 
درکشور رایج و قران برچيده شد؛ مسکوک نقره، نيم ریالی، 
دوریالی و پنچ ریالی شد. ریال در اصل واژه ی اسپانيایی است 
و آن نام سکه ی نقره ای رایج در آن سرزمين بود که به 
 )Royal( ''معنی ''شاهی'' است. این واژه مترداف ''رویال
انگليسی و ''رگاليس'' التين است که آن هم به معنای 
شاهی است و از ریشه ''رکس'' )Rex( یعنی شاه است. از 
مسکوکات قانونی طال در ایران در دوره ی رضاشاه، سکه ی 
پهلوی است که بر اساس قانون مصوب سال 1310 شمسی 
در مجلس شورای ملی، که برای تعيين واحد و مقياس پول 
ایران به تصویب رسيد، سکه  پهلوی طال به ارزش صدریال 
ضرب شد. این سکه دارای عيار 900 در هزار بود و با عکس 
شير و خورشيد و پادشاه مزین شده بود. پس از انقالب 1357 
در بهار 1358 سکه ی طالی ایرانی ضرب شد که به نام 
''بهار آزادی'' که دارای همان عيار پهلوی است. مسکوکات 
ریال نيز در این دوره ضرب و اسکناس نيز مانند زمان پهلوی 

منتشر شد.
نشر اسكناس

مدیریت بانک در ایران را ایران  شناسان بنام نظير هوتم 
شيندلر و ژوزف رابيو بر عهده داشتند. با ابتکار رابيو بانک 
شاهنشاهی اقدام به چاپ اسکناس های کوچک کرد و هم 
از این راه وارد زندگی روزمره مردم شد و سود سرشاری 
کسب کرد. اسکناس در آغاز قرار بود با پشتوانه ی طال چاپ 
شود، اما بعدها با پشتوانه ی نقره 
به چاپ رسيد و نيز می بایست 
برابر هفتاد درصد  پشتوانه طال 
باشد  گردش  در  اسکناس های 
که بعدها به رقم پنجاه درصد و 
پس از آن به سی درصد تبدیل 
شد؛ که در حقيقت هفتاد درصد 
اسکناس ها بدون پشتوانه بود، که 
این کار سود سرشاری برای بانک 

در بر داشت.

تاریخچه 
پول در
 ایران
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مقدمه 
بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن  
زندگی  سطح  ارتقای  جهت  ضرورت  یک  عنوان   به 
انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر که هدفی ملی برای 
همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران 

سياست و اقتصاد می باشد.
آغاز  نقطه  و  الینفک  جزء  وری  بهره  گيری  اندازه 
گيری  اندازه  است.  وری  بهره  مدیریت  علمی  فرایند 
صحيح  ارتباط  ایجاد  امر  در  را  سازمان  وری،  بهره 
یاری  استراتژیک  های  هدف  سایر  با  وری  بهره   بين 
به عبارتی دیگر، وجود یک سيستم مطمئن  می کند، 
از  تا  اندازه گيری بهره وری، سازمان را قادر می سازد 
به  بهره وری  بهبود  در  نظر  مورد  ایجاد سطوح   طریق 
بخشيده  ای  تازه  جان  خود  استراتژیک  های  طرح 
که  همانطور  دیگر  طرف  از  سازد.  محقق  را  آنها   و 
می دانيم اگر کشوری بخواهد سطح بهره وری ملی خود 
را افزایش داده و از نظر اقتصادی رشد و توسعه یابد، باید 
ابتدا سعی خود را به سطح سازمان ها معطوف نماید. با 
توجه به مطالب فوق مالحظه می شودکه اندازه گيری 
بهره وری بعنوان اولين قدم در جهت بهبود بهره وری 
درسطوح  اقتصادی  ریزی  برنامه  در  بسزائی  اهميت 
خردوکالن دارد. این تحقيق در همين راستا ودر جهت 
 )irrep (بهبود بهره وری شرکت تهيه وتوليد مواد نسوز
که در نهایت منجر به بهره وری ملی خواهد شد، صورت 

گرفته است.
1-  فرضیه ها:

1- رشد توليد در روند شاخص بهره وري کل در شرکت 

اندازه گیري و تجزیه و تحلیل بهره وري 
در شرکت تهیه و تولید مواد نسوز

مریم مختاري مسينائي؛ کارشناس ارشدعلوم اقتصادی 

تهيه و توليد مواد نسوز بدون تأثير است. 
بهره وري کل  نيروي کار روي  از عامل  ه  استفاد   -2

شرکت تهيه و توليد مواد نسوز صفر مي باشد.
شاخص  روي  سرمایه  عامل  از  استفاده  شدت   -3 
بهره وري شرکت  تهيه و توليد مواد نسوز)irrep( بدون 

اثر مي باشد.
4- اثر ضریب سرمایه انساني روي شاخص بهره وري 

کل صفر مي باشد.
2- مبانی نظری

کشورهایی  المللی  بين  های  صحنه  در  حضور   برای 

مقاله

چكیده 
امروز دنیا به دهكده جهانی کوچک مبدل گردیده، بطوریكه روابط تنگاتنگ اقتصادی و تجاری بسیار متأثر از 
بهره وری تولید بخش های مختلف اقتصادی گشته است، در صورتیكه اگر قرار باشد کشور ما نیز مانند اکثر 
کشور های دیگر، جهت حفظ و توسعه سهم خود از تجارت جهانی به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق 
شود، اهمیت و نقش بهره وری در مبادالت بین المللی ایران دو چندان خواهد  شد. برای ارتقاء بهره وری ملی 
تا سطح استاندارد های جهانی نخست باید سعی خود را به سطح مؤسسات و سازمان ها معطوف نماییم. این 

مطالعه در همین راستا و در جهت بهبود بهره وری در شرکت  تهیه و تولید مواد نسوز انجام شده است.
در این تحقیق برای بررسی روند بهره وری های )جزیی و کلی( با توجه به آمار و اطالعات در دسترس و نیز 
 اهداف مورد نظر مطالعه، از دو روش شاخص و تابع تولید استفاده شده است. در ادامه جهت بررسی تأثیر 
متغیر های کمی از یک مدل اقتصاد سنجی چند متغیره خطی و برای بررسی تأثیر متغیرهای کیفی از روش 

توصیفی استفاده نموده ایم. نتایج این بررسی ها به قرار زیر می باشد:
1- روند بهره وری کل عوامل تولید درهر دو روش، شاخص و تابع تولید یكسان می باشد.

2- رشد تولید، ضریب سرمایه انسانی، سهم هزینه پرسنلی از مهمترین عوامل رشد بهره وری کل عوامل تولید 
شرکت در دوره مورد مطالعه بوده اند.

3- شدت استفاده از سرمایه و سهم انرژی در قیمت تمام شده تأثیر معنی داری روی بهره وری کل عوامل تولید 
شرکت مورد مطالعه نداشته است.

می توانند حضور قوی داشته باشند که تمامی بخش های 
توليدی، اجتماعی و خدماتی سعی در استفاده از یک نظام 
مناسب بهره وری داشته باشند. تقسيم بندی های زیادی 
در زمينه  عوامل مؤثر بر بهره وری توسط متخصصين 
صورت  گرفته است که می توان آنها را در قالب عوامل 
فنی، عوامل انسانی و عوامل اقتصادی و عوامل فردی و 
اجتماعی دسته بندی کرد. شکل زیر الگوی ادغام شده 
عوامل مؤثر بر بهره وری را نشان می دهد. پرکو نپکو 
دسته بندی عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان را به 

صورت زیر ارایه داده است. 

(مأخذ نمودار: طاهری شهنام، مدیریت بهره وری فراگیرص 182)
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3- آشنایی مختصر درباره شرکت تهیه و تولید 
مواد نسوز

کارخانه توليد اکسيد منيزیم توليد خود را در سال 1372 
شروع و اینک  وارد پانزدهمين سال توليد خود شده است. 
مواد اوليه کارخانه از تعدادی از معادن منيزیت استخراج شده 
و پس از عياربندی به کارخانه حمل و ضمن دانه بندی 
مجدداً عياربندی شده، با توجه به سفارش خریداران پخت 
و تحویل می گردد. ظرفيت اسمی کارخانه 30000 تن در 
سال می باشد. توليد ساالنه کارخانه عمدتاً به چهار شرکت 

خریداری عمده زیر تحویل می گردد:
1-شرکت فرآورده های نسوز ایران 
2- شرکت فرآورده های نسوز پارس

3-شرکت زیرگداز ایران 
4- شرکت فرآورده های نسوز آذر

4- پیشینه تحقیق  
در سال 2006  مایکل گياندریا در دانشگاه واشينگتون 
رشد  روی  را  رقابتی  بازار  ساختار  تغيير  تأثير  سی  دی 
TFP مورد بررسی قرار داده است. تأثير تغيير ساختار 
بازار رقابتی، تغيير محصوالت صنایع و تنوع محصوالت 
به عنوان یک مدل آناليز شده بر رشد TFP  برای بيش 
از 1000 شرکت، مورد بررسی قرار گرفته است و در ضمن 
برای محاسبه TFP از تابع کاب– داگالس استفاده شده 

است.
نتيجه به دست آمد از  این تحقيق به این صورت  است 
که تغيير ساختار بازار، سرمایه گذاری های جدید، ادغام 
شرکت ها و تغيير سهم بازار، تأثير مهمی از نظر آماری 
روی TFP گذاشته است. نتيجه دیگر  این تحقيق به این 
صورت بيان می شود که کاهش قيمت و تأثير بازار رقابتی 
پذیر  امکان  وری  بهره  افزایش  و  ها  هزینه  کاهش   با 
می شود و این امر باعث رشد TFP در شرکت های 

ادغام شده می شود.
 United( نيشن  یوناید  دانشگاه  در  در سال 2005 
Nation( تحقيقی در زمينه تأثير فاکتورهای اقتصاد 
کالن روی بهره وری کل عوامل توليد در کشورهای 

آفریقایی توسط آنتونی انيسان انجام شده است.  
نتایج حاصل از این تحقيق نشان می دهد که سرمایه 
انسانی، نسبت صادرات در توليد ناخالص داخلی، اعتبار 
به بخش خصوصی توسعه ،کارخانه ها و سرمایه گذاری 
مستقيم خارجی تأثير بسزایی روی رشد TFP دارند. اما نرخ 
تورم، نرخ رشد جمعيت، بدهی، تفاوت قيمت های محلی با 
قدرت خرید، ارزش محصوالت کشاورزی به عنوان بخشی 

از GDP تأثير منفی روی TFP می گذارند.
در تحقيق انجام شده در مرکز مطالعات استاندارد  سطح 
زندگی که در کانادا توسط جری اسميت در اکتبر سال 
زمانی  دوره  در  صنعت  این  است.  شده  انجام   2004
مهمترین  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد   2000-1961
از  این است که معادنی که  مشاهده در صنایع معدنی 
تکنولوژی باالتری برخوردار هستند این عامل روی رشد 
بهره وری نيروی کار آنها بسيار تأثير گذاشته است و کم 
شدن قيمت محصوالت روی TFP  تأثير مثبتی داشته 
است و همچنين در این تحقيق، برای محاسبه بهره وری 
استفاده شده  داگالس  تابع کاب–  از  توليد  کل عوامل 

است. 
دانشگاه  در  فوکائو  کيوچی  توسط  که  تحقيقی  در 

نقش  بررسی  روی   ) سال)2004  در  باشيد  هيتوسو 
شرکت های خارجی و سرمایه گذاری خارجی در رشد 
بهره وری اقتصاد ژاپن انجام شده است. سرمایه گذاری 
 مستقيم خارجی در ژاپن بسيار کم بوده با وجودیکه در 
زیادی   رشد  گذاری  سرمایه  نوع  این  اخير  های  سال 
که  است  این  مقاله  این  نهایی  نتيجه  است.   داشته 
 شرکت های مستقل خارجی دارای TFP باالتری نسبت به 
و  بوده  داخلی  های  و شرکت  شده  ادغام  های  شرکت 
سرمایه گذاری خارجی روی TFP شرکت هایی ادغام 
شده تأثير چندانی نداشته است. دليلی که می توان برای 
عدم تأثير FDI، در TFP شرکت های ژاپنی ادغام شده 
در نظر گرفت این است که شرکت های خارجی دارای 
تکنولوژی باالتری بوده و بهره وری نيروی کار آنها نيز 

بيشتر می باشد.
مشترکی  تحقيق  کاليفرنيا  دانشگاه  در  در سال)2004( 
توسط ویل مارتين و دواشيش ميترا روی رشد  بهره وری 
در صنایع کارخانه ای و کشاورزی انجام شده است. در 
این تحقيق، در 23 کشور در حال توسعه و 15 کشور 
توسعه یافته، عوامل سرمایه، نيروی کار، ماشين آالت و 
تجهيزات ، کشاورزی برای صنایع کارخانه ای، TFPو 
روند رشد آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه 
TFP در این تحقيق از تابع کاب– داگالس استفاده شده 
است. نتيجه محاسبه TFP در بخش صنایع کارخانه ای 

به شرح زیر اعالم شده است: 

نرخ متوسط رشد TFP در کشورهای در حال توسعه بين 
0/62 تا 0/92 درصد و نرخ رشد TFP در کشورهای 
تغيير  حال  در  درصد  تا 3/29  بين 1/91  یافته  توسعه 
بوده است. با مقایسه TFP بخش صنایع کارخانه ای 
و صنایع کشاورزی در این تحقيق، مشخص می شود که 
در اکثر کشورها رشد TFP در بخش کشاورزی باالتر 
 می باشد و بررسی عوامل مؤثر برTFP در بخش  صنایع 
کارخانه ای و کشاورزی در این تحقيق نشان می دهد که 
پيشرفت تکنولوژی سهم مهمی در رشد  بهره وری هر 
دو صنعت داشته است. ولی سرعت پيشرفت تکنولوژی در 

بخش کشاورزی سریعتر بوده است.
 1368 سال  در  آذربایجانی  توسط  که  ای  مطالعه  در 
 صورت گرفته است ابتدا ضمن بررسي متدهاي مختلف 
عوامل  کلي  و  جزیي  هاي  وري  بهره  گيري  اندازه 
 توليد، محقق از دو روش شاخص و روش تابع توليد به 
 اندازه گيري شاخص هاي بهره وري جزیي و کلي در زیر 
بخش هاي 9 گانه صنعت طي سال هاي 1364-1353 
پرداخته است. در ادامه بحث محقق جهت اندازه گيري و 
ارزیابي اهميت هر یک از عوامل مؤثر برروي بهره وري 
صنایع کشور با استفاده از ماتریس ضرایب همبستگي 
از یک مدل اقتصادسنجي استفاده نموده و با توجه به 
وابستگي متقابل متغيرها، در این مدل از یک سيستم 
معادالت همزمان، مشتمل بر دو معادله رگرسيون چند 

متغيره استفاده  شده است. 

مقاله
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وري  بهره  شاخص  به  مربوط  نتایج  مطالعه  این  در 
صنایع  که  دهد  مي  نشان  کشور  مختلف  صنایع  در 
ماشين آالت، تجهيزات و محصوالت فلزي بيشترین 
 شاخص بهره وري و از طرف دیگر صنایع مواد غذایي، 
وري  بهره  شاخص  کمترین  دخانيات  و  ها  آشاميدني 
فلزات  صنایع  و  است  داشته  مطالعه  مورد  دوره  در  را 
اساسي، صنایع شيميایي، صنایع کاغذ و چاپ، صنایع 
چوب و محصوالت چوبي، صنایع محصوالت کاني غير 
 فلزي، صنایع نساجي و پوشاک و چرم به ترتيب از نظر 

بهره وري در رتبه هاي بعدي جاي گرفته اند. 
در تحقيق انجام شده توسط کندی در سال1376 براي 
اندازه گيري بهره وري از مدل هاي TPM و گریک–

هریس در روش شاخص استفاده گردیده و از این طریق 
و  مواد  سرمایه،  کار،  نيروي  وري  بهره  هاي  شاخص 
 نيز بهره وري کل عوامل توليد در شرکت مزبور طي 
سال هاي 74-1364 مورد محاسبه قرار گرفته است. 
شاخص هاي محاسبه شده با استفاده از روش توصيفي 
و ترسيم نمودارهاي مربوط مورد تجزیه و تحليل قرار 
هاي  شاخص  بررسي  از  حاصل  نتایج  است.   گرفته 
بهره وري عوامل توليد در این مطالعه نشان می دهد 
که تعدیل نيروي انساني در برخي سال ها اثر مستقيم 
بر افزایش شاخص بهره وري نيروي کار داشته است و 
رابطه معکوس بين بهره وري کل عوامل توليد )نيروي 
کار، سرمایه، مواد خام ( و هزینه هاي سربار وجود داشته 

است. 
5- روش برآوردالگوی مورد استفاده

تابع  و  از دو روش شاخص  استفاده  با  این تحقيق  در 
 توليد که عمدتاً توسط اقتصاد دانان بکار می رود، انواع 
مورد محاسبه  و کلی  بهره وری جزیی  شاخص های 
قرار می گيرد. روش کار بدین ترتيب است که ابتدا با 
استفاده از روش شاخص، بهره وری جزیی)بهره وری 
از نهاده ها( و بهره وری کل عوامل  متوسط هرکدام 
توليد محاسبه گردیده و سپس با استفاده از روش توليد 
نيز بهره وری کل عوامل توليد شرکت  برآورد می گردد. 
مزبور،  دو روش  از  نتایج حاصل  مقایسه  با  نهایت  در 
نتایج روشی که به واقعيت نزدیکتر است بعنوان نتيجه 
مورد  )برآورد مدل(  بعدی  تحليل های  در  قبول  قابل 

استفاده قرار می گيرد. 
معرفی مدل

و  بهره وری جزیی  اندازه گيری  برای  این مطالعه  در 
کلی عوامل توليد به روش شاخص از مدل بهره وری 

کل)TPM( استفاده شده است.
ارایه  سومانت  توسط   1979 سال  در   )TPM( مدل 
گردیده است. در این مدل، بهره وری عبارت است از 
ميزان فيزیکی ستانده های توليد شده در ازای فيزیکی 
نهاده های مصرف شده، الزم به تذکر است که در عمل 
و بخصوص در مواقعی که محصوالت توليدی متنوع 
 باشد به دليل مشکالت و موانع بکارگيری اندازه فيزیکی 
ستانده ها، از ارزش ریالی ستانده ها و داده ها که براساس 
مدل  کنند.  می  استفاده  شده  تعدیل  پایه  سال   یک 
بهره وری کل بر اساس یک معيار بهره وری کل و چهار 
معيار بهره وری جزیی ) نيروی انسانی، مواد، سرمایه و 
انرژی( پایه ریزی شده است. این مدل نه تنها در سطح 
شرکت به عنوان ابزار کلی به کار می رود بلکه در سطح 

عملياتی نيز استفاده می شود. 
معرفی پارامترهای مورد استفاده در مدل 

زیر  شرح  به  مدل  این  در  استفاده  مورد   پارامترهای 
 می باشد: 

         : بهره وری جزیی نهاده i ام                     
         : سهم نهاده i ام از ارزش افزوده شرکت 
         : شاخص بهره وری جزیی نهاده i ام     

         : ستانده کل شرکت )خروجی ها ( 
         : ارزش نهاده i ام                                         

         : کل ارزش افزوده شرکت 
         : معيار بهره وری کل عوامل توليد            

         : شاخص بهره وری کل عوامل توليد 
  

بطوریکه                به ترتيب بيانگر نيروی کار، 
موجودی سرمایه، مواد و انرژی مصرفی می باشد.

سرمایه،  کار،  نيروی  ها  ورودی  که  داشت  توجه  باید 
 مواد و انرژی مصرفی و خروجی ها توليد کل)ستانده( 
می باشد که هر کدام نحوه محاسبه خاص خود را دارند.

روش محاسبه بهره وری جزیی و کلی 
حال به چگونگی اندازه گيری بهره وری های جزیی و 
بهره وری کلی عوامل توليد شرکت با استفاده از مدل

             پرداخته می شود.
1- بهره وری نيروی کار 

از  واحد  توليد هر  ميزان  بيانگر  کار  نيروی  وری  بهره 
نيروی کار بکار برده شده در فرایند توليد می باشد به 
عبارت دیگر بهره وری نيروی کار توليد سرانه هر واحد 
از نيروی کار را اندازه گيری می کند روابط مورد استفاده 
برای اندازه گيری بهره وری نيروی کار در این مدل به 

صورت زیر می باشد: 

در رابطه فوق          بيانگر بهره وری متوسط نيروی 
کار در دوره t ام .      قيمت تمام شده کاالها و خدمات 
توليد شده و   حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان در 

دوره   می باشد. )شریفی  1379(
2- بهره وری سرمایه: 

بين ستانده و حجم سرمایه  رابطه  بهره وری سرمایه 
بکار رفته در توليد را نشان می دهد. به عبارت دیگر 
بهره وری سرمایه بيانگر ارزش افزوده سرانه هر واحد 
از سرمایه می باشد که می توان از روابط زیر محاسبه 

نمود : 
 

که در آن        معرف بهره وری متوسط سرمایه در 
دوره t ام و k ارزش خدمات سرمایه در دوره t هستند. 

3- بهره وری مواد:
بهره وری مواد نيز به نوبه خود ارتباط بين حجم ارزش 
افزوده )ستانده( و ارزش مواد مصرف شده را منعکس 
می کند. به عبارت دیگر بهره وری مواد بيانگر ارزش 
 افزوده سرانه هر واحد از مواد بکار رفته در فرایند توليد 
مورد  زیر  به طرق  نيز  بهره وری  نوع  این  باشد.  می 

محاسبه قرار می گيرد: 
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در رابطه فوق       بيانگر بهره وری متوسط مواد در 
دوره t ام وM نشان دهنده مواد و قطعات نيمه ساخته  

مصرفی در دوره t می باشند.
4- بهره وری انرژی

یکی دیگر از بهره وری های جزیی عوامل توليد قابل 
محاسبه بخصوص در صنایعی که مصرف انرژی زیادی 
وری  بهره  نوع  این  باشد  می  انرژی  وری  بهره  دارند 
 نيز ارزش افزوده هر واحد از انرژی مصرفی را منعکس 
می کند بهره وری انرژی از روابط زیر محاسبه می شود. 

که در آن      : بهره وری متوسط انرژی در دوره t ام و 
E هزینه انواع مصرفی در همان دوره می باشد.

 :)TFP( معیارهای بهره وری کل عوامل تولید
تا قبل از جنگ جهانی دوم محاسبات بهره وری بيشتر 
بعد  بود.  توليد  عوامل  جزیی  گيری  اندازه  به  معطوف 
اقتصاددانان تالش و  از  از جنگ جهانی دوم بسياری 
کوشش خود را روی مطالعه بهره وری کل عوامل توليد 
تغييرات  توليد  عوامل  وری کل  بهره  نمودند.  متمرکز 
توليد را در ارتباط با تغييرات مجموعه ای از عوامل با 
نهاده ها مورد بررسی قرار می دهد. بهره وری جزیی 
به تنهایی نمی تواند گویای افزایش کارایی عوامل توليد 
بوده و تصویر واقعی شرایط اقتصادی مؤسسه مورد نظر 
باشد در حالی که بهره وری کل عوامل توليد به علت 
بيشترین  که  عواملی  از  گروه  آن  اثرات  نمودن  لحاظ 
همراه  به  تواند  می  دارند  توليد  فرایند  در  را   نقش 
از  مفيد  و  مؤثر  استفاده  چگونگی  جزیی،  وری  بهره 
های  گيری  جهت  در  و  داده  نشان  را  توليد  عوامل 
بهره وری  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  اقتصادی مؤسسه 
کل عوامل توليد در این مدل بوسيله روابط زیر محاسبه 

می گردد:

در رابطه فوق            معرف بهره وری کل عوامل توليد 
در دوره t ام و Q ستانده کل ) توليد( V ارزش افزوده 
افزوده    سهم  از ارزش  نيروی کار  شرکت، S سهم 
موجودی سرمایه از ارزش افزوده      سهم مواد مصرفی 
از ارزش افزوده،     : سهم انرژی از ارزش افزوده شرکت 
و         بهره وری کل شرکت است که با استفاده از 

روش ارزش افزوده بدست می آید.
در مرحله بعد باید معيارهای بهره وری بدست آمده را 
به شاخص بهره وری تبدیل کنيم برای این کار باید 
یکی از سال ها را با توجه به نظر محقق به عنوان سال 
پای انتخاب کرده و برای تبدیل معيارهای بهره وری به 

شاخص بهره وری از روابط زیر استفاده می شود: 
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در رابطه فوق t بيانگر دوره مورد نظر، بيانگر دوره پایه 
بهره وری  بهره وری         شاخص  برای  انتخابی 
متوسط نهان           شاخص بهره وری کل عوامل 

توليد در دوره t می باشد )خاکی 1376(
نتایج محاسبه بهره وري جزیي و بهره وري کل عوامل 

توليد در جدول صفحه  آمده است.
 

برآورد بهره وری شرکت با استفاده از روش 
تابع تولید 

با  ارتباط  در  اساسی  مسأله  دانيم  می  که  همانطور 
بکارگيری روش تابع توليد برای اندازه گيری بهره وری 
تخمين تابع توليد می باشد. تابع توليد کاب داگالس 
سهولت  دوم  و  بکارگيری  وسعت  اول  دليل،  دو  به 
اولين تابع جهت  نتایج آن بعنوان  محاسبات و تفسير 

برآورد توليد شرکت مورد مطالعه قرار می گيرد.
کاب  توليد  تابع  بکارگيری  در  فوق  مزایای  عليرغم 
زمانی تابع  نوع  این  داشت که  باید دقت  داگالس   –"

می تواند بکار گرفته شود که کشش جانشين ثابت بوده 
و برابر واحد باشد  بنابراین 
فرض  درستی  باید  ابتدا 
در  واحد  جانشين  کشش 
قرار  مطالعه  مورد  شرکت 
برآورد  به  سپس  و  گيرد 
تابع توليد شرکت پرداخته 

شود.
با توجه به مراحل سه گانه 
نهاده  اول  ناحيه  در  توليد، 
و  بزرگ  نسبت  با  ثابت 
به  نسبت  اقتصادی  غير 
نهاده متغير نيروی کار بکار 
یک  که  شود.  می  گرفته 
توليد کننده منطقی به ویژه 
با  ایران  مانند  در کشوری  
وجود بيکاری و پایين بودن 
سطح حقوق و دستمزد هرگز 
در چنين محدوده ای از توليد 
طرف  از  کند.  نمی  عمل 
صنعت  بازار  شرایط  دیگر 
اکسيد منيزیم به گونه ای 

است که چنين سطح کوچکی از توليد کل را ایجاد نمی 
کند.ناحيه سوم توليد نيز به عنوان محدوده ، توليد نهایی 
یا توليد کل نزولی تعریف  می شود واحدهای  منفی 
باعث  ناحيه سوم  نيروی کار درمحدوده  نهاده  اضافی 

کاهش در توليد کل می شوند.
توليد کننده منطقی با استفاده از روشهای مختلف تعدیل 
نيروی کار هرگز چنين مرحله ای توليد نخواهد کرد . 
برداری  بهره  به محاسبه  مربوط  نتایج  دیگر  از طرف 
نيروی کار و روش شاخص نشان داد که با کاهش تعداد 
نيروی کار توليد شرکت نيز به موازات آن کاهش یافته 
است این بيانگر این حقيقت است که شرکت مزبور در 
ناحيه سوم توليد قرار ندارد . بنابراین با توجه به مطالب 
فوق الذکر نتيجه می گيریم که این شرکت همواره در 
ناحيه دوم یعنی جایی که   می باشد توليد نموده است .

در ضمن برای اطمينان از اینکه تابع توليد کاب داگالس 

tXiPI
XiXiPIt .

مناسب ترین تابع توليد برای شرکت مورد نظر می باشد 
و  لونلتچر   CES جمله  از  توليد  توابع  مختلف  انواع 
قرار  بررسی  مورد  نيز  را  دبرتين  و  متعالی  تراسنلوگ، 
می دهيم. برآورد توابع توليد و بررسی تجزیه و تحليل 
نتایج حاصل حاکی از صدق گفتار باال می باشد. حال 
می توان به برآورد تابع توليد با استفاده از تابع کاب- 

داگالس پرداخت.
تابع کاب- داگالس در حالت عمومی به شکل زیر بيان 

می شود. 

        به ترتيب سهم نسبی هر یک از نهاده های 
)سرمایه و نيروی ( می باشند. 

برای برآورد بهره وری از تابع توليد کاب - داگالس و 
روش کندریک استفاده می شود و رابطه زیر برای اندازه 

گيری بهره وری کل عوامل توليد استفاده می شود: 

که رابطه فوق با توجه به رابطه                         به 
صورت صورت زیر در می آید:

در رابطه فوق         ارزش ستانده کل است که قباًل برآورد 
شده و از رابطه زیر جایگزین می شود.

که           به ترتيب ميانگين حقوق دستمزد پرداختی 
به کارکنان و هزینه خدمات سرمایه در دوره t می باشد.

نتایج برآورد بهره وري شرکت با استفاده از تابع توليد 
کاب-داگالس در جدول صفحه بعد آمده است. 
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6-مدل اقتصاد سنجی

تجزیه و تحلیل متغیر های موثربر بهره وری 
کل عوامل تولید 

بر  تاثيرگذار  و  مؤثر  عوامل  بررسی  به  قسمت    دراین 
ابتدا  پرداخته مي شود.    توليد   بهره وری کل عوامل 
متغير های موثر بر بهره وری به دو دسته متغيرهای کمی 
و کيفی، تقسيم شده، سپس هر گروه از متغير ها با یک 

روش خاصی مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرد.

مطالعه متغیر های کم مؤثر بر بهره وری کل 
عوامل تولید شرکت 

 برای اندازه گيری تأثير متغيرهای کمی بر بهره وری 
باید از یک سيستم معادالت همزمان استفاده شود ولی 
بدليل تعداد کم مشاهدات و نيز تعداد نسبتاً زیاد متغيرها 
 و وجود رابطه هم خطی بين برخی از متغيرهای مؤثر بر 
بهره وری عماًل نمی توان از مدل مزبور استفاده نمود.لذا 
به همين خاطر با استفاده از برآورد یک مدل رگرسيون 
به  متغيره  چند  خطی 
صورت زیر به بررسی تأثير 
بهره  بر  کمی  متغيرهای 
پرداخته  شرکت  کل  وری 

شده است.

از  فوق  مدل  تشکيل  در 
ماتریس ضرایب همبستگی 
بين متغيرهای مختلف موثر 
بر بهره وری و شاخص بهره 
استفاده  عوامل  کل  وری 

شده است.
:Q رشد تولید

   رشد توليد یکی مهمترین 
عوامل موثر بر بهره وری در 
موسسات توليدی می باشد 
و هر چه توليد بيشتر باشد 
با  تکنولوژی  جذب  امکان 
پذیر  امکان  تر  باال  کارایی 
خواهد بود و با اتخاذ شيوه های جدید و تخصصی تر از 
یک طرف باعث کاهش هزینه های واقعی و از طرف دیگر 
موجب افزایش نرخ رشد بهره وری عوامل توليد می شود .

: )CI( شدت استفاده از سرمایه
یکی از متغيرهای موثر بر بهره وری شدت استفاده از 
عامل  نسبت  دهنده  نشان  متغير  این  و  است  سرمایه 
سرمایه نيروی کار می باشد و از طرفی چون این نسبت 
نشان دهنده ميزان سرمایه مورد نياز محبت ایجاد یک 
شغل جدید در صنعت مورد مطالعه است می توان به 
نوعی معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی مورد 
استفاده در واحد مورد نظر نيز باشد برای محاسبه شدن 

سرمایه از رابطه زیر استفاده می شود. 

که در آن CI شدت سرمایه K  سرمایه و   تعداد کل 
کارکنان است .

( )SEQHCISMVCIQFTFP ,,,,=
( )SEQHCISMVCIQFTFP ,,,,=

Lf
KCI =

fL
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جدول نتایج بهره وري جزیي، بهره وري كل عوامل تولید با روش شاخص و روش تابع تولید

   :)SMV(سهم هزینه پرسنلی در ارزش افزوده
از دیگر عواملی که می تواند بر تغييرات بهره وری کل 
باشد سهم  عوامل توليد در صنعت مورد مطالعه موثر 
. شاخص  است  افزوده  ارزش  در  پرسنلی  هزینه های 
 )SMV( افزوده  ارزش  در  پرسنلی  سهم هزینه های 
همچنين می تواند بيانگر نحوه توزیع درآمد ميان عوامل 
توليد ) نيروی کار و سرمایه ( در واحد مورد نظر باشد این 
شاخص از طرف دیگر می تواند بازتابی از نوع تکنولوژی 
مورد استفاده در یک صنعت خاص از نظر کاربر بودن یا 
سرمایه بر بودن آن باشد بدین معنی که هر چقدر مقدار 
این شاخص بيشتر باشد  کار بر بودن تکنولوژی را نشان 
می دهد. مطالعات انجام شده در مورد متغيرهای موثر 
بر روی شاخص های بهره وری بيانگر رابطه مستقيم 
بين سرمایه بر بودن صنایع مختلف و بهره وری عوامل 
توليد در این صنایع می باشد. از طرف دیگر صنایعی 
دارای  هستند  کاربر  تکنولوژی  به  متکی  بيشتر   که 

بهره وری های نسبتاً پایين تر می باشند.
برای بدست آوردن سهم هزینه های پرسنلی از رابطه 

زیر استفاده می شود:

ارزش  رابطه فوق   حقوق و مزایای کارکنان و    در 
افزوده شرکت است. 

 : )HCI( ضریب سرمایه انسانی
یکی دیگر از متغيرهای بسيار مؤثر بر رشد بهره وری، سرمایه 
انسانی و توسعه کيفی آن از طریق آموزش های عمومی و 
بخصوص آموزش های فنی و حرفه ای می باشد در این 
مطالعه با توجه به اهميت آموزش عمومی و فنی حرفه ای 
در امر بهره وری از متوسط هزینه آموزش کارکنان شرکت 
انسانی به منظور نشان  بعنوان ضریب سرمایه نيروی 

V
LSMV =

LV

دادن تأثير آن بر افزایش بهره وری استفاده شده است. 
این متغير بصورت زیر محاسبه و وارد عدل شده است.

کارکنان  تعداد  و   آموزش  Lc هزینه  فوق  رابطه   در 
شرکت است.

 :)SEQ( سهم انرژی در قیمت تمام شده تولید
بخصوص  وری  بهره  بر  مؤثر  متغيرهای  از  دیگر   یکی 
بهره وری انرژی در واحد توليدی مورد نظر سهم هزینه 
انرژی مصرفی در قيمت تمام شده توليد شرکت است  
اثر انرژی بر بهره وری کل شرکت مورد نظر بطریق زیر 

محاسبه و در مدل وارد شده است. 

در رابطه فوق E انرژی مصرفی و Q قيمت تمام شده 
کاالی ساخته شده می باشد.

مطالعه متغیر های کیفی مؤثر بر بهره وری کل 
عوامل تولید شرکت 

همانگونه که  عنوان شد یک سری از متغير های نسبتًا 
مهم مؤثر بر بهره وری و توليد وجود دارند که یا آمار و 
اطالعات در مورد آنها وجود ندارد و یا به سهولت قابل 
بيان به صورت عدد ورقم نيستند ليکن اینگونه متغيرها 
بصورت توصيفی مورد مطالعه و بررسی قرار می گيرند . در 
این قسمت  تعدادی از این نوع متغيرها را که در بهره وری 

شرکت مؤثر هستند ذکر شده اند:  
- تأمين به موقع مواد وقطعات نيمه ساخته 

- تأمين به موقع نقدینگی مورد نياز 
- ساختار و ترکيب متناسب نيروی انسانی 

- انگيزه شغلی کارکنان 

n

LcHCl
ι

=

nι

Q
ESEQ =

- ساختار سازمانی و ضرورت اصالح فضای کار
 - راهبرد های مدیریتی مناسب

- استفاده بهينه از منابع 
 )R&D( تحقيق و توسعه -

- قوانين و مقررات دولتی مؤثر بر بهره وری
7- پا سخگویی به فرضیات تحقیق 

اقتصاد  الگوی  از  حاصل  نتایج  اول:  فرضیه  جواب 
سنجی عوامل مؤثر بر بهره وری، موید این واقعيت است 
که همبستگی مثبت و معنی داری ما بين متغير توليد 
دارد. هنگامی که  توليد وجود  بهره وری کل عوامل  و 
توليد بيشتری داشته باشيم، امکان جذب و به کارگيری 
تکنولوژی های پيشرفته تر و جدید تر آسان می شود  و 
هزینه ای که بابت تغيير تکنولوژی ایجاد می گردد ، بخاطر 
 توليد زیاد ، زودتر به درآمد تبدیل می شود به این ترتيب 

به کارگيری تکنولوژی، مقرون به صرفه خواهد بود. 
جواب فرضیه دوم: چنانکه گفته شد تابع توليد کاب- 
داگالس با کشش جانيشينی واحد                            مناسبترین 
شکل تابع توليد می باشدنتایج حاصل از برآوردتابع توليد 
شرکت که در زیر آمده است نشان می دهد که کشش 
توليد نسبت به سرمایه )     ( کوچکتر از کشش توليد نسبت 
به نيروی کار است به عبارت ساده تر، بکارگيری واحدهای 
اضافی از نيروی کار تأثير بيشتری در افزایش توليد نسبت 

به واحدهای اضافی سرمایه داشته است.
) معادله 4-9(                

 )8/0(    )3/6(

اقتصاد سنجی طراحی  الگوی  جواب فرضیه سوم: 
مثبت  همبستگی  که  است  واقعيت  این  موید  شده 
در  پرسنلی  هزینه  سهم  متغير  بين  ما  داری  معنا  و 
ارزش افزوده )SMV( و بهره وری کل عوامل توليد 
)TFP( وجود دارد و این به این معناست که با کاربرتر 
شدن تکنيک توليد ، بهره وری افزایش می یابد و یا 
به  یا  کار  نيروی  وری  بهره   ، متغير  این  افزایش  با 
عبارت دیگر توليد نهایی نيروی کار )MPL( افزایش 

می یابد .
جواب فرضيه چهارم:نتایج بدست آمده نشان می دهد 
که ضریب سرمایه انسانی یا ضریب توسعه انسانی بر 
روی بهره وری با یک دوره تاخير زمانی اثر مستقيم 
داشته و نتيجه بدست از نظر آماری با ضریب اطمينان 

بيش از 95 درصد معنی داراست.
پیشنهادات 

-  استفاده از تکنولوژی های پيشرفته شرط الزم است 
نه کافی 

و  آالت  ماشين  کارگيری  به  طریق  از  فنی  آوری  نو 
الزم،  فنی  دانش  با  همراه  توليد  پيشرفته  تجهيزات 
می تواند باعث افزایش حجم کاال ها و خدمات توليد 
وگرنه  شود.  توليدی  محصوالت  کيفيت  بهبود  نيز  و 
افزایش سرمایه به تنهایی و بدون توجه به نياز های 
واقعی کارخانه و بدون وجود نيروی متخصص کارآمد،   
موجب اتالف سرمایه های شرکت شده و اثر منفی بر 

بهره وری کل خواهد داشت.
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-  تأمین به موقع نقدینگی مورد نیاز 
یکی از عوامل مهم مؤثر بر توليد بخش صنعت کشور، 
استفاده از تسهيالت اعتباری است، برای رفع این مشکل 

پيشنهادات زیر ارایه می شود:
الف( تقویت حوزه مالی در جهت جذب انواع اعتبارات کوتاه 

مدت و بلند مدت و نيز سایر منابع مالی 
ب( تقویت حوزه بازار یابی و فروش در جهت پيش فروش 

نمودن محصوالت توليدی
ج( برنامه ریزی دقيق و سفارش حساب شده توسط امور 

کنترل موجودی 
-  تعدیل و آموزش کارکنان:

با توجه به معادله چند متغيره برآورده شده، سهم مزد و 
حقوق در ارزش افزوده که بيانگر چگونگی توضيح در آمد 
بين کارفرما )به عنوان عامل سرمایه( و کارکنان کارگاه 
)به عنوان عامل نيروی کار( می باشد در معادله بهره وری 
دارای ضریب مثبت می باشد . برای بهبود بهره وری نياز به 
برنامه ریزی جهت آموزش های مستمر و مناسب با کسب 
انسانی  نيروی  برای   مهارت و تخصص های کاربردی 
می باشد و این امر باعث می شود که بهره وری نيروی 
کار که دارای ارتباط مستقيم با سطح توليد ) ارزش افزوده ( 
است افزایش یابد و مضافاً هر پيشرفت تکنولوژی به ارتقاء 

سطح دانش فنی کارکنان نياز دارد.
را  جدید  انتصاب  سازمان  یک  ساختار  تغيير   اغلب 
اجتناب پذیر می کند. در این مواقع یک واحد ) صنعتی( 
نباید کارکنان قدیمی خود را اخراج نماید بلکه باید توانایی 
آنها را از طریق آموزش فنی و بازآموزی مجدداً افزایش 
برای کارکنان و سازمان  بلند مدت  فرایند در  این  دهد 

اهميتی حياتی دارد.
بنابراین می توان به این نتيجه رسيد که آموزش و تعليم 

کارکنان: 
1- از طریق تأثير بر روی توليد ) ارزش افزوده ( روی متغير  

هزینه پرسنلی  تأثير می گذارد.
2- از طریق افزایش هزینه صرف شده برای کارکنان، 
تأثير  انسانی  نيروی  از  استفاده  شدت  متغير  روی   بر 
می گذارد که هر دو آنها با بهره وری رابطه مستقيم و 

معنی داری دارند.
- صرفه جویی در مواد و انرژی مصرفی:

یکی از هزینه های عمده در شرکت مزبور مواد و قطعات 
در  های صحيح  روش  اتخاذ  با  لذا  باشد،  می  مصرفی 
و  باکيفيت  مصرفی  قطعات  و  مواد  تأمين  و  خریداری 
آموزش پرسنل برای استفاده صحيح از آنها، این امور با 
 توجه به کاهش هزینه ها، در موارد زیر باعث افزایش 

بهره وری خواهد شد.
الف– کاهش هزینه های نگهداری و تعميرات 

ب- کاهش هزینه های باز سازی 
ج- کاهش هزینه های حمل و نقل مواد 

د- کاهش زمان از دست رفته در توليد 
ه- کاهش هزینه های کنترل و بازرسی 

عالوه بر اقدامات فوق صرفه جویی در مصرف انرژی نيز 
می تواندتا حدود زیادی باعث افزایش بهره وری در شرکت 
مزبور گردد. زیرا سهم هزینه های انرژی نسبت به سایر 
هزینه های شرکت مقدار چشمگيری می باشد و همچنين 
استفاده از انرژی مناسب )سوخت برتر( انبار داری کارآمد، 
استفاده از حداکثر ظرفيت واحد توليدی، اثرات بارزی را در 

بهره وری پدید خواهد آورد.
- اهمیت دادن به امر تحقیق و توسعه

یکی از مهمترین عوامل پيشرفت در زمينه های مختلف 
 صنعتی بها دادن به امر تحقيق و توسعه در آن صنعت 
می باشد. در شرکت تهيه و توليد مواد نسوز برای فروش 
بيشتر و توان رقابتی این شرکت در بازارهای داخلی و 
به سطح  توليدی  محصوالت  کيفيت  باید  می  خارجی 

استاندارد های جهانی برسد. 
برای نيل به چنين هدفی تنها راه  ممکن توجه نمودن به 
تحقيق و توسعه و بهای کافی به مبتکران و محققين در 
صنعت مزبور می باشد. همانطور که می دانيم بهبود کيفيت 
محصول، باعث افزایش قيمت و مقدار فروش شرکت و 
همچنين افزایش ارز جذب شده خواهد شد که این امر نيز 

نهایتاً به بهبود بهره وری شرکت مزبورمی انجامد .
- باالبردن انگیزه کارکنان 

نتایج حاصل نشان داد که سهم هزینه پرسنلی در ارزش 
افزوده تأثير معنی داری بر بهره وری کل شرکت در دوره 
 مورد مطالعه داشته است و یکی از دالیل چنين امری 
و  موجود  از وضعيت  کارکنان  مندی  رضایت  تواند  می 
داشتن انگيزه کافی برای توليد بيشتر باشد. عوامل متعدد 
زیادی در انگيزه کاری کارکنان مؤثر می باشد که مهمترین 

آنها عبارتند از:
الف- مساعد بودن محيط کاری 

ایجاد خدمات  و  نيازهای واجب کارکنان  به  توجه  ب- 
رفاهی بيشتر برای آنان مانند مسکن و...

پ- اجرای روش های صحيح و کارا در مورد سيستم 
پرداخت ها، به خصوص پرداخت هایی که جنبه تشویقی 

دارند.
ت- در مسأله انگيزش کارکنان عالوه بر جنبه های مادی 
)حقوق و پاداش( می باید به جنبه های غير مادی آن نيز 
توجه گردد. برخی مواقع جنبه های غير مادی مانند نوع 
کار، ارتباط نيروی کار با مدیریت، تشویق و ترغيب افراد ...  

می توان نقش مؤثری بربهره وری داشته باشد.
ث- سهيم شدن در سود حاصل از بهره وری 

-نتیجه گیری وجمع بندی
1- تابع توليد کاب داگالس با کشش جانشينی واحد                                                                                   

مناسبترین شکل تابع توليد است. 
2- کشش توليد نسبت به سرمایه )   (کوچکتر از کشش 
تر  ساده  عبارت  به  است  کار   نيروی  به  نسبت  توليد 
بکارگيری واحدهای اضافی از سرمایه تأثير کمتری در 

افزایش توليد نسبت به واحدهای اضافی نيروی کار دارد.
3- توجه به بهره وری های جزیی و کلی نشان می دهد 
که عوامل درون و برون سازمانی، باعث نوسانات متعددی 

در آنها شده است.
4- هر چند بهره وری کل عوامل توليد شرکت در روش 
شاخص ازنظر عددی کوچکتر از روش تابع توليد است، 
ليکن روند تغييرات بهره وری کل عوامل توليد در هر دو 

روش یکسان می باشد.
معادله  پارامترهای  برای  آمده  بدست  ضرایب   -5 
بهره وری کل عوامل توليد نشان می دهد که عواملی 
از قبيل توليد، شدت استفاده از نيروی کار، سهم هزینه 
پرسنلی، دارای تأثير مثبت در بهره وری کل عوامل 

توليد شرکت در دوره مورد مطالعه داشته است.
انرژی در قيمت  ازسرمایه و سهم  استفاده  6- شدت 

تمام شده کاالی توليد شده، دارای تأثير منفی و معنی 
داری بر روی بهره وری کل عوامل توليد داشته اند. 
باید توجه داشت در این تحقيق تأثير عوامل دیگری 
ضرایب  اینکه  دليل  به  که  است  شده  سنجيده  نيز 
معنی داری برای این متغيرها در مدل بدست نيامده، 

متغيرهای مذکور از مدل حذف گردیدند.

فهرست منابع و ماخذ:
الف( منابع فارسي 

تحليل  و  گيري  اندازه  آذربایجاني،کریم)1368(.   - 
بهره وري صنایع کشور، پایان نامه کارشناسي ارشد، 

دانشگاه اصفهان 
 ،)1379( بابک  کاظمی،  و  حسين  سيد  ابطحی،   - 
پروژه های  و  مطالعات  انتشارات مؤسسه  بهره وری. 

بازرگانی )چاپ دوم (
- برانسون، ویليام اچ، )1378(، تئوری و سياست های 

اقتصاد کالن، ترجمه عباس شکر، تهران، نشر نی 
وری  بهره  مدل   ،)1376( محمدرضا  پورقربان،   -
نکاچوب چوب،   کل، مطالعه موردی: شرکت سهامی 
ریزی  برنامه  رشته  ارشد  کارشناسی  نامه   پایان 

سيستم های اقتصادی، دانشگاه تهران 
اقتصاد  در  مباحثي   .)1372( حسين  پيراسته،   - 

منطقه اي، دانشگاه اصفهان 
- تراز نامه و سود و زیان شرکت در سال هاي مورد 

مطالعه
- خاکي، غالمرضا )1376(. ارزش افزوده )راهي براي 
اندازه گيري بهره وري(، سازمان گسترش و نوسازي 
صنایع ایران، مؤسسه مطالعات و برنامه ریزي آموزشي

مؤثر  عوامل  بررسي  ابوالقاسم)1377(،  سجادی،   -
خودروسازي  )کارخانجات  توليد  خطوط  بهره وري  بر 

سایپا(، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تهران  
و  تجزیه  و  گيری  اندازه   ،)1379( صمد  شریفی،   -
تحليل بهره وری در شرکت تراکتورسازی ایران، پایان 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان 
تحليل  و  گيري  اندازه   .)1985( جورج،  شن   - 
و  مستضعفان  بنياد  تنظيم  و  ترجمه  وري،  بهره 

جانبازان، معاونت اقتصاد و برنامه ریزي 1372 
- طاهری، شهنام )1378(، مدیریت بهره وری فراگير، 

مؤسسه انتشاراتی اميرکبير، تهران 
- فرگوسن، )1996(. نظریه اقتصاد خرد، جلد اول و 
دانشگاهي،  نشر  مرکز  روزبهان،  محمد  ترجمه  دوم، 

 1369
در  وری  بهره  بررسی   ،)1375( سودابه  کاميار،   -
الستيک  سنگ،  ذغال  نفت،  شيميایی،  صنایع  گروه 
نامه  پایان  ملی،  توليد  رشد  بر  آن  اثر  و  پالستيک  و 

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران 
- گجراتي، دامودار )1983(. مباني اقتصاد سنجي، جلد 
اول و دوم، ترجمه حميد ابریشمي، انتشارات دانشگاه 

تهران، 1377.

( )1=+ βα

α
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شرکت کاشی و سراميک فرزاد در سال 1384  با مدیریت آقای علی اکبر فالحی 
که از فعاالن و پيشکسوتان در بخش صنعت کاشی و سراميک بوده اند تأسيس 
و پس از گرفتن جواز تأسيس در مورخ 1384/07/11 به شماره 9864 / 1031 و 
دریافت زمين در شهرک صنعتی به مساحت 120/000 هزار مترمربع و باسرمایه 
اوليه 108/000/000/000 ریال و تسهيالت بانکی کار ساختمانی را آغاز کرده و 
در شهریور ماه 1386 با گشایش اعتبار ارزی خرید ماشين آالت و نصب آن را که 
با تکنولوژی روز دنيا و از کشور ایتاليا خریداری شده بود به کارخانه حمل و برای 

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 توليدی فعال اقدام نماید. در این شماره واحد توليدی کاشی فرزاد معرفی می گردد:

كاشی فرزاد
راه اندازی آماده شد. این شرکت 12 ماه بعد از حمل، موفق به نصب و راه اندازی 
ماشين آالت کارخانه و در مهر ماه سال 1388 اولين توليد آزمایشی خود را آغاز 
نمود و در طی 3-4 ماه اوليه توليد آزمایشی با عنایت به تجربه 30 ساله مدیریت 
مجموعه در صنعت کاشی و سراميک و استفاده از تکنولوژی برتر دنيا باعث توليد 
محصولی با کيفيت و مرغوبيت باال گردید به طوریکه در مدت کوتاهی پس از توليد 
آزمایشی، موفق به دریافت گواهی عالمت استاندارد از سازمان استاندارد و تحقيقات 

صنعتی ایران گردید و در تاریخ 1388/11/18 به بهره برداری رسيد. 

معرفی
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این واحد صنعتی هم اکنون با ظرفيت توليدروزانه بيش از 
کاشی  مربع  متر  ساليانه 5/500/000  و  مربع  15000متر 
زمينه  در  و  باشد  می  توليد  به  مشغول  یک  فاز  در  دیوار 
باعث  توليدکاشی و سراميک  با دوخط  این واحد  اشتغال، 
نفر   5000 و  مستقيم  صورت  به  نفر   250 اشتغال  ایجاد 
صورت  های  تالش  است.  گردیده  مستقيم  غير  بصورت 
در  ای  سابقه  بی  رکورد  باعث  مجموعه  این  در  گرفته 
اولين  در  که  طوری  به  گردید  سراميک  و  کاشی  صنعت 
برتر  کارآفرین  عنوان  به  مجموعه  مدیریت  توليد  سال 

بخش صنعت برگزیده شد.
در سطح کشور  و مطرح  از مشاورین مجرب  استفاده  با  
قالب  در  ها  آن  تخصص  از  استفاده  و  فعاليت  اوایل  در 
آموزش های الزم به نيروهای بومی در زمينه فنون ماشين 
سازی آزمایشگاهی و توليدی همچنين نصب و راه اندازی 
ماشين آالت داخلی و خارجی در این واحد صنعتی گردیده 
است. بطوریکه در حال حاضر امکان صدور دانش فنی از 
با فعاليت  طریق متخصصان بومی به استان های مجاور 

مشابه صنعتی مقدور می باشد.   
با  و  استاندارد  با  محصولی  توليد  و  مدیران  نامی  خوش 
کيفيت و شناخت کامل از بازار فروش محصوالت، باعث 
در  کارخانه  محصوالت  فروش  بازار  بيشتر  چه  هر  رونق 
بازارهای داخلی و خارجی گردید. بطوری که تمام ظرفيت 
توليدی کارخانه با حداقل زمان ممکن در بازارهای هدف 
بازار های خوب و قابل  به فروش می رسد و هم اکنون 
کشورهای  و  عراق  افغانستان،  کشورهای  در  را  رقابتی 
صادرات  که  بطوری  است،  آورده  دست  به  ميانه  آسيای 
بر  بالغ  افغانستان  کشور  به  گذشته  ماه  سه  در  واحد  این 
500/000 هزار دالر بوده که بخشی از این صادرت به طور 
مستقيم و قسمتی از طریق واسطه بازرگانان مرزی صورت 
گرفته است. در راستای بيانات مقام معظم رهبری مبنی بر 
نامگذاری امسال به سال همت مضاعف، کار مضاعف، مدیران 
شرکت در صدد افزایش توان توليدی و زمينه راه اندازی طرح 
توسعه کارخانه و ایجاد فاز 2 توليد با ظرفيت اسمی 18 ميليون 

متر مربع بر آمدند.
و  توليد  های  سالن   )2 فاز   ( واحد  این  توسعه  زمينه  در 
فنداسيون ها دستگاه ها و کف سازی و هوپر ها و بلنجر های 
و  شده  خریداری  داخلی  آالت  ماشين  وکليه  دوغاب  ذخيره 
در حال نصب می باشد و ضمناً گشایش اعتبار انجام شده و 
باشد.  می  حمل  حال  در  اکنون  هم  خارجی  آالت  ماشين 
راه  و  استارت  جاری  سال  اوایل  در  شود  می  بينی  پيش 
اندازی  شود که این امر باعث اشتغال 350 نفر دیگر را فراهم 
می کند که از این تعداد حدود 150نفر هم اکنون در طرح 
توسعه مشغول به کار می باشند.الزم به ذکر می باشد شاغلين 
در این واحد صنعتی از مزایای رفاهی، وام های ازدواج، خرید 
با  ضمنًا  باشند.  می  برخوردار  ...نيز  خودرو  خرید  مسکن، 
توجه به مصوبه هيأت مدیره و تأیيد مدیر عامل 10درصد 
المنفعه شامل  از درآمد کارخانه صرف  فعاليت های عام 
مناطق  در  ورزشی  و  فرهنگی  و  عمرانی  های  فعاليت 

محروم ميگردد. 
از کليه مسؤولين سازمان ها،  این واحد،  در آخر مدیریت 
که  صابری  ابراهيمی،  قربانی،  آقایان  مجلس،  نمایندگان 
از  و  دادند  قرار  خویش  توجه  و  لطف  مورد  را  واحد  این 
هرگونه همکاری دریغ ننموده اند کمال تشکر و قدردانی 

را دارد.

معرفی
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بیـرجند
مآخد متن: استانداری خراسان جنوبی

این فصلنامه قصد دارد در هر شماره به معرفی وضعيت اقتصادی، اجتماعی هر یک از شهرستان های استان بپردازد. در این شماره شهرستان بيرجند معرفی ميگردد:

اقلیم و سرزمین
الف( موقعیت جغرافیایي 

شهرستان بيرجند با وسعت حدود 20033 کيلومتر مربع معادل 21 درصد استان کشور 
را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در مرکز استان قرار گرفته، از شمال 
به شهرستان قائن و سرایان، از جنوب به شهرستان نهبندان و استان کرمان، از شرق 
به شهرستان درميان و شهرستان سربيشه و از غرب به استان یزد محدود شده است.

پیشینه تاریخي  و گردشگري 
تاریخچه:

بيرجند را در بسياري از کتب تاریخي فرهنگ هاي فارسي و دوره ساسانيان »برکند« 
ضبط کرده اند. »بر« به معناي نصف و »کند« به معناي شهر است، شاید به واسطه 
کوچکي شهر »برکند« گفته اند عده اي مي گویند »بر« برگفته از نام بيژن قهرمان 
شاهنامه است که بنيانگذار این شهر بوده است و به دليل تکرار این نام به بيرجند 
تغيير نام یافته است این شهر محل استقرار جنود اسالم بوده که آن را از بيرجند تا 
مقر لشکر نيز مي ناميدند. بيرجند در زمان تيموریان رو به پيشرفت گذاشت و علماي 
بيرجند به دربار هرات راه یافته اند. بيرجند از نظر زیبایي یکي از زیباترین شهرهاي 
قهستان بوده و به علت دور افتادگي و به دليل وجود راه هاي صعب العبور از تجاوز 

مصون مانده است.
کشمان بيرجند بهشتي معين است                    گویي صفاي خاطر پاکيزه منست

  

آثار باستاني بیرجند :
از جمله آثار باستاني بيرجند مي توان به قلعه پایين شهر که بر فراز تپه اي مشرف به بافت قدیمي در منتهي عليه غرب، شهر قرار دارد نام برد که مصالح آن از خشت و چينه است و قدمت 
آن به دوران صفویه بر مي گردد. دیگر بناي تاریخي مدرسه شوکتيه مي باشد این بنا در سال 1321 ه .ق براي مراسم عزاداري محرم ساخته شده و در سال 1326 ه .ق اولين مدرسه جدید 
بيرجند در آن تأسيس شد. مجموعه باغ و عمارت اکبریه که مربوط به دوره زندیه و قاجاریه بوده و در زمان اسماعيل خان شوکت در سال 1315ه  . ق ساخته شده است. حسينيه و مدرسه 
نواب که در تاریخ 1001  در زمان شاه عباس صفوي بنا شده است. ارگ کاله فرهنگي که در دوره زندیه بنا شده است و داراي شش طبقه است که فقط دو طبقه آن قابل استفاده است. 
 بند دره که در دوره زندیه و در زمان حکمراني حشمت الملک بنا شده است و در نهایت سنگ نگاره الخ مزار است که یکي از دره هاي عميق بيرجند بوده و در روي سنگي پيکره ها و 

نوشته هایي به خط پهلوي اشکاني نقش بسته که نشاني از زندگي با عظمت پيشينيان است در ميان این کتيبه تصویر جدال مرد پارتي با شير است.
آداب و رسوم: 

از جمله آداب و رسوم مردم این شهرستان پایبندي به اعياد و مراسم ملي و مذهبي و سنت هاي محلي است، رمضان خواني و چاووش خواني از مراسم زیباي این شهرستان بوده که در 
ماه مبارک رمضان است و چاووش خواني که هنگام عزیمت بر اماکن متبرکه اجرا مي شود. 

مشاهیر و شخصیت هاي تاریخي:
از جمله شعراء دو بيتي سرایان این شهر مي توان به محمد خليل بيرجندي، حکيم  نزاري، عمير ابوبکر علي بن الحسن القهستاني، علي اصغر خوسفي، بهرامشاه اسالم، محمد بن حسام از 
ریاضي دانان، منجمان مي توان به موالنا عبدالعلي بيرجندي و از خلفا به ابوبکر نيهي و شاه اسحاق ولي و علماي مباحث فقهي به آخوند مالحمزه بيرجندي و قاضي محسن بيرجندي اشاره کرد.

استان در یک نگاه
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 تقسیمات کشوري 
بر اساس آخرین تقسيمات کشوري این شهرستان داراي 2 بخش 3 مرکز شهري 10 دهستان و 492 آبادي داراي سکنه است.

آب و هوا: 
شهرستان بيرجند داراي اقليم گرم و خشک مي باشد ميانگين بارش در سال 1387 در این شهرستان 2 /147 ميلي متر و متوسط دماي آن 17/9درجه سانتي گراد است.

زبان و مذهب:
مردم شهرستان بيرجند به لهجه بيرجندي تکلم مي کنند. در این شهرستان 99/58 درصد جمعيت آن را مسلمانان)شيعه و سني( تشکيل مي دهند.

*اطالعات جدول فوق مربوط به سرشماري نفوس و مسكن سال75 مي باشد.
** اطالعات سال 75 شامل بیرجند و درمیان مي باشد.

جمعیت و نیروي انساني 
جمعیت :

جمعيت شهرستان بيرجند بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن  سال 1385 
به 240894 نفر بوده است. همچنين در سال 1385 از تعداد کل جمعيت شهرستان 

29/32 درصد آن را جمعيت روستایي تشکيل مي دهند.
* اطالعات سال 65 شامل بیرجند، درمیان و سربیشه مي باشد.

 ** اطالعات سال 75 شامل بیرجند و درمیان مي باشد.

نیروي انساني:
بر اساس سرشماری سال 1385 جمعيت شهري این شهرستان 170206 نفر و جمعيت روستایي 

70633 نفر بوده است.

ایثارگران :
شهرستان بيرجند یکي از شهرستانهاي شهيد پرور استان بوده که نقش موثري در 

جنگ تحميلي داشته است آمار ذیل گویاي این مطلب است :

امور اجتماعي 
سواد:

ميزان باسوادي شهرستان بيرجند در سال 1385 ، 86/3 درصد بوده است.

* اطالعات سال 65 با احتساب شهرستان سربیشه و درمیان می باشد.
* اطالعات سال 75 با احتساب شهرستان درمیان می باشد.
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آموزش و پرورش:
در سال تحصيلي 86-1385تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان 54451 
نفر بوده است از کل دانش آموزان این شهرستان38/1 درصد در مقطع ابتدایي ،23/35درصد 
دانش آموزان دوره راهنمایي و 32/25 درصد در دوره های متوسطه عمومی، هنرستانهای فنی 
و حرفه ای، کار و دانش و پيش دانشگاهی  مشغول به تحصيل ميباشند.48/3 درصد از کل 

دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکيل مي دهند.
بهداشت و درمان :

شهرستان بيرجند از لحاظ امکانات بهداشتي و درماني  در سال 1387 داراي 4 بيمارستان و 
تعداد 456 تخت بيمارستان مي باشد . همچنين در سال 1387 تعداد مراکز بهداشتي شهري 

و روستایي به ترتيب 13 و 11 مرکز بوده است. 
فرهنگ و هنر:

تعداد سينماهاي فعال شهرستان بيرجند 2 سالن در سال 1387 می باشد که نسبت به سال 
1375 تغييری نداشته است، همچنين تعداد کتابخانه هاي عمومي طي همين سالها از 2 باب 
به 11 باب در سال 1387 رسيده است . این شهرستان در سال 1387 داراي 2 سالن سخنراني 

و نمایش مي باشد.
تربیت بدني:

این شهرستان از وجود 2 استادیوم، 8 ميدان فوتبال، 0 ميدان واليبال، 0 بسکتبال، 12 سالن 
ورزشي و 4 مجتمع ورزشی بهره مند مي باشد.

امور تولیدي و اقتصادي 
منابع تامین آب و حوضه آب ریز و شبكه رودخانه ها 

کشاورزي و دامپروري:
در سال زراعي 87-1386 سطح زیر کشت محصوالت زراعي شهرستان بيرجند 18069 هکتار است. محصوالت عمده زراعي شهرستان پنبه، زرشک، عناب، نباتات علوفه اي، زعفران، 

بادام مي باشد. همچنين ميزان توليد شير، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ  و عسل به ترتيب 34326، 4069/4، 15017، 2268 و 43/9  تن بوده است.
معدن:

در سال 1387 تعداد 12 کارگاه فعال مسؤوليت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود درسطح این شهرستان عبارتند از: گرانيت، مرمریت، سنگ الشه، دولوميت و... 
 سهم این شهرستان از کارگاه هاي فعال معدني استان 11 درصد مي باشد. 
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بررسی مناطق ویژه و آزاد در ایران
مزایا وچالش ها

مقدمه
از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه 
اقتصادی در  قرار گرفته نقش و اهميت مناطق ویژه 
گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه 
اجتماعی و فرهنگی نيز حاصل می گردد. هر چند این 
اما  دارند،  مدنظر  را  ای  منطقه  اهداف  بيشتر  مناطق 
نيز  کشور  کالن  توسعه  جهت  در  گامی  حال  هر   به 

می باشند.
تسهيالت  و  مناطق  این  نقش  دیگر  مهم  نکته 
همواره  که  غيرنفتی  صادرات  توسعه  در  آنها  قانونی 
اقتصادی  توسعه  اساسی  های  گيری  جهت  از  یکی 
کشور است. مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به 
را  مناسبی  فضای  توانند  می  شوند  انتخاب  درستی 
با  و  ایجاد کرده  توليدی  برای صادرات شرکت های 
جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک 
سکوی صادراتی عمل نمایند. به دليل اینکه توليدات 
صورت  المللی  بين  و  رقابتی  های  قيمت  با   آنها 
و  تمام شده محصول  قيمت  باعث کاهش  گيرد  می 
امکان  همچنين  شود.  می  آن  از  مؤثرتر  گيری  بهره 
حضور در بازارهای بين المللی را آسان تر می کند. این 
و محدودیت های  موانع  و  از مشکالت  فارغ  مناطق 
داخلی می توانند راه را برای توسعه صادرات بگشایند. 
انتقال  سبب  کشور  در  مناطق  این  وجود  نتيجه  در 
 مرکز فعاليت تجاری بين المللی به کشور می شود که 
طور  به  گردد.  تلقی  مزیت  یک  عنوان  به  تواند  می 
توان  می  اقتصادی  ویژه  مناطق  از  تعریف  در  کلی 
گفت:''مناطقی هستند که اجراء سيستم های اقتصادی 
منطقه  صاحب  کشور  برای  را  آزاد  بازار  بر  مبتنی 
قبيل جذب  از  اهدافی  این مناطق   عملی می سازد.'' 
سرمایه های خارجی، دست یابی به فناوری پيشرفته، 
کسب دانش های مدیریتی، ایجاد فرصت های شغلی 
و  رشد  امکان  که  مناطقی  از  محروميت زدائی  جدید، 
توسعه بالقوه را دارند، جذب نقدینگی سرگردان داخلی 
افزایش  و  ارزی  درآمد  تورم،کسب  مهار  به  کمک  و 
صادرات را تعقيب می کنند. از طرفی در سطح جهان 
روند شگل گيری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سه 
فراهم ساختن  اول:  مرحله عبور می کنند که مرحله 
داخلی  گذاری  سرمایه  جذب  دوم:  مرحله  زیربناها ، 
رونق  و  اشتغال  ایجاد  تکنولوژی ،  انتقال  خارجی ،  و 
توسعه  و  ارزی  درآمد  ایجاد  و مرحله سوم:  اقتصادی  

صادرات و حضور در بازار جهانی  می باشد.
1- تعاریف مناطق ویژه اقتصادی وآزاد:

مناطق ویژه اقتصادي:
اقتصادي، مناطقي هستند که به منظور  مناطق ویژه 
ارتباط  اقتصادی و برقراری  از فعاليت های  پشتيبانی 
ای  منطقه  اقتصاد  در  تحرک  و  المللی  بين  تجاری 
صادرات  فناوری،  انتقال  کاال،  پردازش  و  توليد  و 

تشویق  و  جلب  و  مولد  اشتغال  ایجاد  نفتی،  غير 
مجدد،  صادرات  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری 
در  )ترانشيب(  کاال  انتقال  و  )ترانزیت(  خارجی  عبور 
محدوده اي از سرزمين اصلي ایجاد می شوند و دارای 

و یژگی های زیر می باشند:
- بر اساس قانون، مناطق ویژه اقتصادي جزو قلمرو 
گمرکي کشور محسوب نمي شوند و مبادالت بازرگاني 
ویژه،  و  آزاد  مناطق  سایر  با  یا  و  خارج کشور  با  آنها 
مشمول محدودیت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات 
و صادرات نمي شود و از حقوق گمرکي، سود بازرگاني 
و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف 
در  خاص  قانونی  تسهيالت  از  مناطق  این  مي باشد. 
تأمين  و  بيمه  اشتغال،  کاال،  واردات  و  صادرات  امور 
برای  مجوز  صدور  ثبت،  و  سرمایه گذاری  اجتماعی، 
و  بانک  اتباع خارجي،  اقتصادی، حضور  فعاليت های 

بيمه و ... برخوردار می باشد.
آهن،  راه  فرودگاه،  قبيل  از  بنایی  زیر  امکانات  از   -
نياز  مورد  های  ساخت  زیر  سایر  و  اصلی  های  راه 

سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
- دارای موقعيت جغرافيایی استراتژیک می باشند.

مناطق آزاد: 
بنا به تعاریف بين المللي، منطقه آزاد محدوده حراست 
شده بندري و غير بندري است که از شمول برخي از 
مقررات جاري کشور متبوع، خارج بوده و با بهره گيري 
از مزایایي نظير معافيت هاي مالياتي، بخشودگي سود 
ارزي،  زاید  تشریفات  وجود  عدم  گمرکي،  عوارض  و 
سهولت  همچنين  و  پاگير  و  دست  مقررات  و  اداري 
جذب  با  واردات  و  صادرات  فرآیندهاي  در  تسریع  و 
توسعه  به  فناوري  انتقال  و  خارجي  گذاري  سرمایه 

سرزمين اصلي کمک مي نماید. 
مناطق  از  )یونيدو(  متحد  ملل  سازمان  تعریف  در 
صادرات  تشویق  جهت  در  »محرکه«  عنوان  به  آزاد 
جدید  برداشت  در  همچنين  مي گردد.  تلقي  صنعتي 
صادرات  پردازش  آزاد  منطقه  به  که  آزاد-  مناطق  از 
از  خارج  در  ویژه اي  ناحيه صنعتي  به  است-  معروف 
مرز گمرکي، که توليداتش جهت گيري صادراتي دارند، 
گفته مي شود. فلسفه این اصطالح را مي توان در تغيير 
استراتژي واردات به استراتژي توسعه صادرات دانست. 
مي توان  را  صنعتي  تجاري  ویژه  مناطق  همچنين 
جغرافيایي  محدوده  »به  کرد:  تعریف  زیر  صورت  به 
کشور  گمرکي  محدوده  گمرکي  قوانين  که  مشخص 
در آن اجرا نمي شود و به منظور تسهيل در امر واردات 
و  کشور  داخلي  از صنعت  حمایت  و  کاال  صادرات  و 
و  توليد  امر  در  نوین  فناوري هاي  جذب  همچنين 
مرزي  نقاط  و  گمرکات  مبادي  در  منطقه اي  توسعه 
کشور ایجاد مي شود را مناطق ویژه تجاري- صنعتي 

مي نامند.« 

2- برخی از مزیت ها ومشوق های سرمایه 
گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد ایران:

الف- مناطق ویژه اقتصادي:
- اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کار توليد 
کاال و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده 
در کشور  معمول  پرداخت هرگونه عوارض  از  منطقه 

معاف مي باشند.
کار،  روابط  انساني،  نيروي  اشتغال  به  مربوط  امور   -
مقررات  اساس  بر  منطقه  در  اجتماعي  تأمين  و  بيمه 
صنعتي  تجاري-  آزاد  مناطق  در  جاري  و  مصوب 

خواهد بود.
با  یا  و  از کشور  با خارج  بازرگاني منطقه  - مبادالت 
تجاري- آزاد  مناطق  و  اقتصادي  ویژه  مناطق  سایر 

صنعتي پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکي، سود 
بازرگاني و کليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان 
معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعيت هاي 
مقررات واردات و صادرات به استثناي محدودیت ها و 

ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود.
به  کشور  نقاط  سایر  با  مناطق  بازرگاني  مبادالت   -
استثناي مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات 

و واردات مي باشد.
- کاالهاي توليد و یا پردازش شده در منطقه هنگام 
ارزش  مجموع  ميزان  به  کشور،  نقاط  سایر  به  ورود 
افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به 
از  و  داخلي محسوب  توليد  و  مجاز  آن،  در  رفته  کار 

پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
در  شده  توليد  افزوده  ارزش  بر  مازاد  کاالي  ورود   -
منطقه به داخل کشور مجاز و حقوق ورودي، صرفًا به 
مواد اوليه و قطعات خارجي به کار رفته در آنها تعلق 

خواهد گرفت.
واحدهاي صنعتي  در بخش  منطقه  در  کاال  توقف   -
محدودیت زماني نداشته و صاحبان واحدهاي توليدي 
و صنعتي مي توانند مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود 
را از داخل و یا خارج کشور به هر ميزان و ارزشي، با 

تشخيص مدیریت منطقه وارد نمایند.
- واحدهاي توليدي مستقر در مناطق ویژه مي توانند 
با استفاده از ورود موقت، با حداقل تشریفات گمرکي 
پردازش کاالي خود در داخل  یا  به تکميل و  نسبت 
کشور اقدام و سپس کاالي ساخته شده را به منطقه 

مرجوع نمایند.
- ورود کليه ماشين آالت خط توليد و لوازم و قطعات 
و  نو  از  اعم  کشور،  خارج  از  منطقه  در  مورد مصرف 
مستعمل مجاز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض 

گمرکي معاف مي باشد.
- عدم نياز به ثبت سفارش براي ورود کليه مواد اوليه 
و قطعات خارجي به منطقه و نيز براي ورود محصول 

توليدي از منطقه به داخل کشور.

تحلیل

محسن مودی؛ كارشناس اقتصادی
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- واردکنندگان کاال به مناطق مي توانند تمام یا قسمتي 
از کاالهاي خود را در مقابل قبض انبار تفکيکي قابل 
معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به 

دیگران واگذار نمایند.
کشور  داخل  از  مي توانند  کاال  صادرکنندگان   -
فرصت  در  و  نمایند  صادر  منطقه  به  را  خود  کاالي 
این  کنند.  ارسال  خود  نظر  مورد  کشور  به  مناسب 
مشوق هاي  مزایاي  از  مي توانند  صادرکنندگان  قبيل 

صادراتي کشور نيز برخوردار شوند.
تشریفات  حداقل  با  مي توانند  کاال  کنندگان  وارد   -
نسبت به ترانزیت کاالهاي وارداتي به منطقه، به سایر 
مناطق ویژه اقتصادي و یا آزاد تجاري- صنعتي و یا 

خارج از کشور اقدام نمایند.
- وارد کنندگان مي توانند براي کاالهاي صادراتي و یا 
ترانزیتي خود با تسليم گواهي مبداء اوليه به مدیریت 
در  پذیرش  )قابل  متعدد  مبداءهاي  گواهي  منطقه، 

سيستم بانکي کشور( اخذ نمایند. 
- صاحبان کاال مي توانند از کليه مبادي ورودي کشور 
نسبت به ترانزیت کاالي خود به منطقه ویژه اقتصادي 
اقدام نمایند و گمرکات مرزي موظف اند پس از ارایه 
درخواست صاحبان کاال، نسبت به تشریفات ترانزیت با 
فراهم نمودن تسهيالت الزم براي این قبيل صاحبان 

کاال اقدام کنند.
- منطقه ویژه اقتصادي، با فراهم کردن امکان تخليه، 
اماکن مسقف  بارگيري، نگهداري و حراست کاال در 
و روباز، این امکان را فراهم مي کند تا بازرگاناني که 
بنا به دالیلي کاالهاي آنها در گمرکات مرزي معوق 
مانده، بتوانند کاالهاي رسوبي خود را بدون محدودیت 
جهت مرجوع نمودن آن با تشخيص مدیریت منطقه، 
به این منطقه ارسال و از تسهيالت آن استفاده کنند.

- حضور گمرک منطقه به منظور ترخيص کاال و ارایه 
خدمات الزم و سهولت ترخيص توسط گمرک منطقه 
در مواقع حساس بازار، مي تواند به عنوان امتيازي براي 

تجار محسوب گردد.
گونه  هيچ  بدون  مي توانند  سرمایه گذاران  کليه   -
محدودیتي نسبت به تأسيس شرکت در منطقه به هر 

ميزان سهم براي مشارکت با خارجيان، اقدام کنند.
- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجي و سود 
حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشارکت 
خارجيان در فعاليت هاي منطقه بر اساس قانون تشویق 

و حمایت سرمایه گذاري خارجي انجام خواهد شد.
ب- مناطق آزاد:

الف- معافيت مالياتی 15 ساله برای دریافت کنندگان 
مجوز فعاليت اقتصادی

و  ورود  جهت  )ویزا(  روادید  صدور  به  نياز  عدم  ب- 
خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز 

منطقه 
ج- کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ 

خصوصی و شرکت های بيمه
د- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد 

ایران یا سایر کشورها
ه- 100درصد مالکيت خارجی

و- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از 
فعاليت های اقتصادی 

صنعتی  مؤسسات  ها  شرکت  آسان  و  ساده  ثبت  ز- 
فرهنگی و مالکيت معنوی خاص منطقه آزاد

از  خارج  به  منطقه  از  کاال  خروج  و  ورود  امکان  ح- 
کشور بدون تشریفات اداری

ط- مقررات آسان برای ورود قانونی کليه کاالها طبق 
جدول عوارض گمرکی

ی- معافيت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اوليه 
و ماشين آالت صنعتی واحدهای توليدی

ک- مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص 
در منطقه آزاد و موارد دیگر

3- چگونگی مدیرت در مناطق ویژه اقتصادی 
ومناطق آزاد و بررسی وجوه مشترک وتفاوهای 

آنان درقوانین: 
الف - مدیریت منطقه:

در این خصوص با توجه به اهميت موضوع الزم است 
با  آزاد  مناطق  در  مدیریت  اختالف  بين  ای  مقایسه 
صورت  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  منطقه  مدیریت 

پذیرد:
قانون   )6( و  مواد)5(  براساس  آزاد:  مناطق  الف-1- 
یک  توسط  آزاد  مناطق  آزاد،  منطقه  اداره  چگونگی 
سازمان دولتی که شرکت دولتی محسوب می گردد، 
به  سازمان  این  مدیره  هيأت  اعضای  شود.  می  اداره 
وسيله هيأت وزیران انتخاب می شوند و مدیر عامل 
سازمان که باالترین مقام اجرایی سازمان است از بين 
اعضای هيأت مدیره با حکم ریيس جمهوری منصوب 

می شود.
توسط  مناطق  این  اقتصادی:  ویژه  مناطق  الف-2- 
یا  بين اشخاص حقوقی دولتی  از  سازمان منطقه که 
بنابراین  گردد.  می  اداره  شود،  می  تعيين  دولتی  غير 
اواًل بر خالف مناطق آزاد که دارای یک نظام مدیریتی 
قباًل  که  شرحی  به  آنها  همه  یعنی  هستند  واحدی 
آن  ماهيت حقوقی  توسط یک سازمان که  گفته شد 
شرکت دولتی است، اداره می شوند. مدیریت مناطق 
ویژه اقتصادی از حيث حقوقی از تنوع برخودار است 
حقوقی(  )شخص  عمومی  مؤسسات  و  ها  سازمان  و 
عنوان  به  توان  می  را  دولتی  غير  یا  دولتی  از  اعم 
مسؤول و مدیر منطقه ویژه اقتصادی تعيين نمود. ثانيًا 
 الزامی وجود ندارد که نظير آنچه در مناطق آزاد عمل 
ویژه  منطقه  مسؤول  سازمان  تعيين  برای  شود،  می 

اقتصادی، یک سازمان جدید تأسيس نمود.
ب- وجوه مشترک میان مناطق ویژه اقتصادی 

و مناطق آزاد:
در  فعاليت  برای  عوارض  پرداخت  از  معافيت  ب-1- 

منطقه
ویژه  مناطق  اداره  و  تشکيل  قانون  ماده)4(  طبق  بر 
منطقه  در  که  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  اقتصادی، 
فعاليت اقتصادی می نمایند از پرداخت عوارض معمول 
در کشور معاف می باشند. در قانون مناطق آزاد این 

مزیت در ماده )10( ذکر شده است.
ب-2- اخذ مجوز فعاليت از سازمان مسؤول و کاهش 

بوروکراسی
صدور مجوز فعاليت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، 
فرهنگی و آموزشی و خدماتی در منطقه مطابق ماده)7( 
قانون مناطق ویژه اقتصادی بر عهده مدیریت منطقه 

که » سازمان مسؤول« ناميده می شود، محول گردیده 
است. این مزیت باعث می شود که دایره بوروکراسی 
حاکم بر صدور مجوزهای اقتصادی محدود شود و کار 
قانون  انجام شود. در  با سرعت و تحرک بيش تری 
چگونگی اداره مناطق آزاد این مزیت تحت ماده)11( 

ذکر شده است.
ب-3- مبادالت بازرگانی منطقه با خارج و داخل 

براساس ماده)8( قانون فوق الذکر، مبادالت بازرگانی 
مقررات  شمول  از  کشور  از  خارج  با  ویژه  مناطق 
مبادالت  لکن  است  مستثنی  واردات  و  صادرات 
بازرگانی این مناطق با سایر نقاط کشور تابع مقررات 
صادرات و واردات می باشد. این ماده به معنی خارج 
است.  ذکر شده  ویژه  مناطق  بودن  گمرکی  قلمرو  از 
ماده )14( ذکر  آزاد تحت  برای مناطق  همين مزیت 

شده است.
ب-4- مقررات کار و اشتغال نيروی انسانی 

این  اقتصادی،  ویژه  مناطق  قانون   )17( ماده  مطابق 
مناطق از لحاظ مقررات کار تابع مقررات کار مناطق 

آزاد گردیده اند.
ب-5- ثبت شرکت ها و مالکيت ها صنعتی و معنوی 
این  اقتصادی  ویژه  مناطق  قانون  ماده)15(  براساس 
ها  شرکت  ثبت  جهت  خاص  ضوابط  دارای  مناطق، 
می باشند و در آیين نامه اجرایی نيز پيش بينی شده 
که ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق ویژه اقتصادی 
باشد.  آزاد  مناطق  در  ها  شرکت  ثبت  ضوابط  همان 
در  ها  شرکت  ثبت  مرجع  که  تفاوت  این  با  منتهی 
هستند.  آزاد  مناطق  های  سازمان  خود  آزاد  مناطق 
در  ها  شرکت  ثبت  برای  ثبت  مرجع  که  حالی  در 
امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  اقتصادی،  ویژه  مناطق 
براساس ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق  است که 
آزاد )تصویب نامه شماره 21453/ت15011 ک مورخ 

1374/02/30( به این کار مبادرت خواهد نمود.
ب-6- ارزش افزوده

قانون  ماده)11(  براساس  اقتصادی  ویژه  مناطق 
مزیت  این  از  اقتصادی  ویژه  مناطق  اداره  و  تشکيل 
منطقه  آن  در  که  کاالهایی  که  بود  خواهند  برخودار 
توليد می شوند به نسبت ارزش افزوده قطعات داخلی 
به کار رفته در آن، اجازه ورود به داخل کشور، بدون 
داشت. خواهد  را  واردات  و  صادرات  مقررات  رعایت 

اوليه  مواد  و  افزوده  ارزش  عامل  دو  ميزان  به  یعنی 
داخلی به کار رفته در هر کاال، نسبتی معين از کل آن 

کاال اجازه ورود به کشور را پيدا خواهد کرد.
ج- تفاوت های میان مناطق ویژه اقتصادی و 

مناطق آزاد:
ج-1- معافيت مالياتی 

الف( در مناطق آزاد براساس ماده )13( قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد، اشخاص حقيقی و حقوقی از پرداخت 
ماليات به مدت 15 سال معاف می باشند و این یکی 

ازمزیت های مهم مناطق آزاد است.
ب( در قانون مناطق ویژه اقتصادی هيچ گونه معافيت 
ماده  طبق  بر  لکن  است  نشده  بينی  پيش  مالياتی 
واحدهای  درآمد  مستقيم،  های  ماليات  قانون   )132(
توليدی یا معدنی که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار 
گرفته اند به ميزان صد درصد و به مدت 10سال از 

تحلیل
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ماليات معاف می باشند.
ج-2- آیين نامه راهنمایی و رانندگی

خاص  رانندگی  و  راهنمایی  ضوابط  از  آزاد  مناطق 
قانون  ماده)4(  »ت«  بند  در  که  هستند  برخوردار 
ضوابط  عنوان  تحت  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
امنيتی- انتظامی ذکر شده است. براساس این ضوابط 
را  خودروها  توانند  می  آزاد  مناطق  های  سازمان 
براساس ضوابط خود شماره گذاری نمایند و بر نحوه 
نمایند.  نظارت  رانندگی  و  راهنمایی  ضوابط  اجرای 
مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص ضوابط خاص 

ندارند و تابع مقررات داخل کشور می باشند.
ج-3- مقررات ورود و خروج اتباع خارجی 

دارای  خارجی  اتباع  خروج  و  ورود  برای  آزاد  مناطق 
نامه  آیين  براساس  که  باشند  می  خاص  مقررات 
نامه  )تصویب  خارجی  اتباع  روادید  صدور  اجرایی 
و   1372/02/10 مورخ  16447/ت252ک  شماره 
تعيين   )1374/03/28 مورخ  15041هي  43059/ت 
گردیده است. بر طبق این مقررات اتباع خارجی جهت 
و  ندارند  روادید  دریافت  به  نياز  آزاد  مناطق  به  ورود 
صرفًا باید هماهنگی هایی را در آیين نامه فوق به آنها 
خارجی  اتباع  بنابراین  دهند.  انجام  است،  شده  اشاره 
نمایند.  می  تردد  آزاد  مناطق  در  بيشتری  سهولت  با 
امتيازی پيش  اقتصادی چنين  ویژه  قانون مناطق  در 

بينی نشده است. 
ج-4- ضوابط پذیرش سرمایه خارجی و تضمين آن

مناطق آزاد در زمينه پذیرش سرمایه خارجی و تضمين 
آن تابع مقررات خاص می باشند که در ماده )20( و 
اشاره  آنها  به  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی   )21(
شده و تفصيل آن نيز در آیين نامه ای تحت عنوان 
)تصویب  آزاد«  مناطق  در  گذاری  سرمایه  »مقررات 
 1373/03/16 مورخ  33432/ت23ک  شماره  نامه 
/49047 های  شماره  تحت  آن  بعدی  اصالحات  و 

ت15795ک مورخ 74/08/21 و شماره 40688/ت 86 
ک مورخ 1373/08/02 و شماره 108895/ت16685 
ک مورخ 1375/10/18 و شماره 32651/ت و 25378 
ک مورخ 1380/08/06( درج گردیده است. براساس 
این مقررات هيأت وزیران مسؤوليت پذیرش و تضمين 

سرمایه های خارجی در مناطق آزاد را بر عهده دارد.
گذاری  سرمایه  پذیرش  اقتصادی،  ویژه  مناطق  در 

سرمایه  حمایت  و  »تشویق  قانون  براساس  خارجی 
گذاری خارجی« انجام می پذیرد. 

شایان ذکر است مقررات خاص سرمایه گذاری خارجی 
مناطق آزاد در سال 1374 تصویب شده در حالی که 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  حمایت  و  تشویق  قانون 
سالهای اخير به تصویب رسيده، لذا قانون اخير الذکر 
آزاد، دارای  به مقررات سرمایه گذاری مناطق  نسبت 
قابليت های بهتری است و در این زمينه مناطق ویژه 

اقتصادی کمبودی نسبت به مناطق آزاد ندارد.
ج-5- بانکداری و عمليات بانکی و بيمه ای 

خاص  ای  بيمه  و  بانکداری  مقررات  از  آزاد  مناطق 
پولی و  اجرایی عمليات  نامه  آیين  نمایند.  تبعيت می 
بانکی )تصویب نامه شماره 2368/ت22623ک مورخ 
1379/02/27( و مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات 
بيمه)تصویب نامه شماره 24117/ت22117 ه ـ مورخ 
های  فعاليت  قانونی  مبنای  براساس   )1379/06/08
ضوابط  این  است  آزاد  مناطق  در  ای  بيمه  و  بانکی 
های  بيمه  همچنين  و  خارجی  های  بانک  خاص، 
خارجی می توانند در مناطق آزاد شعبه ایجاد نمایند. 
در صورتی که مناطق ویژه اقتصادی در این خصوص 

از مقرراتی خاص استفاده نمی کنند.
4- بررسی وضعیت موجودمناطق:

می کند  موجود مشخص  وضعيت  تحليل  و  تجزیه   -
و  ها  زمينه   داشتن  وجود  با  ویژه  و  آزاد  مناطق  که 
به توسعه و پيشرفت ، دچار  بالقوه برای رسيدن  توان 
در  مناسبی  ساختار  از  و  بوده  زیرساختی  کمبودهای 
در همين حال سعی  نمی برند ،  بهره  اداره خود  شکل 
در  نيز  مناطق  در  گرفته  انجام  مستمر  تالش   و 
زمينه های مختلف ، به ثمر نشسته است . این تجزیه 
کمبودها  رفع  با  موازی  که  می دهد  نشان  تحليل  و 
اصالح  با  نيز  و  ها  زیرساخت   نسبی  شدن  آماده   و 
روش  ها و اصرار بر عمل قانونمند ، ميزان سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی به صورت تصاعدی افزایش می یابد و 
کوشش و تالش برای تنوع بخشيدن به منابع درآمدی 
در  فعاليت  بسط  و  بالقوه  توان های  کردن  بالفعل  و 
را  بر مشکل ها  توفيق و غلبه  امکان  جذب سرمایه ، 

فراهم می سازد.
- در بخش عوامل تعيين کننده و درونی تأثيرگذار بر 
نقاط ضعف  توسعه مناطق عمده ترین  روند حرکت و 

سازوکار  نبود  شامل:  می توان  را  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مستحکم و کارآمد ميان نظام اجرایی و مناطق ، سامان 
نيافتگی زیربناهای اصلی و پسکرانه  ها ، نبود تقسيم 
وظایف در سطح ملی کاهش مزیت های نسبی مناطق 
در مقایسه با افزایش تسهيالت و معافيت های قانونی 
در شهرک های صنعتی و سرزمين اصلی ، پایبند نبودن 
به قوانين موجود در مناطق و نادیده گرفتن اولویت  ها ، 
تعميق  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  نقش  گرفتن  نظر  در 

اقتصاد و امنيت ملی دانست .
شامل:  هم  مناطق  قوت  نقاط  عمده ترین  همچنين 
وجود جایگاه قانونی، موقعيت بسيار مطلوب جغرافيایی، 
وسعت خاک، وجود منابع نفت و گاز و تنوع مواد اوليه، 
پذیرش و استقبال مردم و جمعيت بومی، قابليت  های 
متنوع زیست محيطی و از همه مهم تر وجود نيروی 

انسانی توانا در داخل کشور دانست.
- عمده ترین فرصت های مناطق آزاد و ویژه در سطح 
جغرافيای  ویژگی  از  بهره گيری   امکان  شامل:  ملی 
منطقه،  کشورهای  سایر  به  نسبت  ایران  اقتصادی 
و  مجدد  صادرات  و  ترانزیت  نسبی  برتری  و  مزیت 
شرایط  از  بهره گيری  گذاران،  سرمایه  هزینه  کاهش 
فرهنگی  جغرافيایی  نفوذ  حوزه  و  منطقه  بين  المللی 
ایران بوده و عمده ترین تهدیدها نيز ضعف ساختاری 
و  کاال  قاچاق  رقبا ،  وجود  خارجی ،  سرمایه  جذب  در 
در  که  است ،  اقتصادی  های  فرصت  رفتن  دست  از 
شکل  را  مناطق  بر  بيرونی  تأثيرگذار  عوامل  مجموع 

می دهد .
5- نتیجه گیری وپیشنهادات:

نهایتًا یکي از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد و ویژه  
در  سرمایه گذاري  براي  کافي  منابع  فقدان  اقتصادی 
امور زیربنایي است که منجر به گرایش این مناطق به 
سمت واردات براي  تأمين منابع شده است. همچنين 
ومتناسب  مدیریتي  مبهم  کنارمواضع  در  موضوع  این 
این  توانمندي عوامل اجرایي مستقر در  نبودن سطح 
مناطق که ناشي از فقدان تجارب اقتصادي و عدم باور 
شده  باعث  است  آنان  سوي  از  پایدار  پذیري  توسعه 
عوامل مذکور حتي در مذاکرات با سرمایه گذار داخلي 
و خارجي، کمتر جانب احتياط و هوشمندي را رعایت 
کرده و انگيزه متقاضي سرمایه گذاري در این مناطق 
را تنزل مي دهند. بنابر برخي از نظرات، تاکنون هيچ 
)مانند  خویش  اهداف  به  کشور  آزاد  مناطق  از  یک 
عمدتًا  بلکه  نيافته  دست  نفتي(  غير  صادرات  توسعه 
به واردات کاالهاي لوکس و غير ضروري، به داخل 
کشور محدود شده اند. علت این عدم توفيق را مي توان 
فقدان مقررات و قوانين روشن جهت فعاليت این گونه 

مناطق دانست. 
از طرفی باید تالش بيشتری درزمينه به وجودآوردن 
هماهنگي  و  تجمع  از  نيز  مناسب  فضاي  مجموعه 
مجموعه ابزارهاي نرم افزاري )کليه قوانين و مقررات 
برق  آب،  راه،  )زیربنا ها،  افزاري  و سخت  امتيازها(  و 
ارتباطات( و محيط سياسي و اجتماعي و فرهنگي  و 
اجراي  براي  همچنين  آید.  بعمل  باورها  اجماع  و 
از سرزمين و مدیریت  بهره برداري صحيح و مطلوب 
آن باید آمایش سرزمين مورد توجه قرار گيرد و ضوابط 

مکان یابي اعمال شود.

تحلیل
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نام علمی :                                            
Myrtus communis L.)Myrtaceae (

مشخصات گیاه شناسی: 
مورد درخچه ای که ارتفاع آن به 2 تا 3 متر می رسد و در کتب طب گياهی به نام های دیگری از جمله مورت، 
و  براق  آن سبز  برگ های  است.  ناميده شده  قمام  و  قنطوس، مرسين، هرس  زند، عمار،  بستانی،   آس، آس 

گل های آن سفيدرنگ است.  
ترکیبات شیمیایی: 

در برگ مورد موادی از جمله سينؤل، ميرتنول، ميرتی نيل استات و مواد آنتی باکتریال گزارش شده است.
خواص دارویی و کاربرد: 

دم کرده برگ آن به صورت غرغره ای برای درمان برفک دهان اطفال مؤثر است. اسانس آن خاصيت ضدعفونی 
و  سوءهاضمه، صرع  کبد،  نارسایی  برای  آن  های  برگ  باشد.  می  مفيد  ها  زخم  التيام  برای  و  دارد   کنندگی 
ناراحتی های معده کاربرد دارد. اسانس آن برای سرگيجه، درد چشم و گوش و دندان مورد استفاده دارد. ضماد 

برگ آن برای آماس پای ناخن که باعث سفيد شدن آن می شود)داخس( اثرات مفيدی دارد.
زیستگاه: 

مورد در طول دره ای در قدمگاه نهبندان مشاهده می شود و دیگر نقاط استان گزارش نشده است.

مـورد

نام علمی :        
 Glycyrrhizia glabra L. )Fabaceae ( 

مشخصات گیاه شناسی: 
گياهی علفی و چند ساله متعلق به خانواده نخود که ساقه ای برافراشته دارد. برگ های مرکب آن معمواًل یازده عدد برگچه 
را شامل می شوند. ریشه آن بسيار عميق و گل های آن به رنگ آبی و بنفش ظاهر می شوند. نام های دیگر آن شامل: 

مهک، متکی، ميجو، مژو، سوس و اصل السوس می باشد.
ترکیبات شیمیایی: 

در تجزیه شيميایی آن موادی از جمله ليکيروتين ژنين چاکون، ليکيریتوزید، فالوونوزید، آنتوکسانتين گلی کوزید، 
ایزوليکيریتين، گليسيریزین، گليسيریتنيک اسيد و گليسيریزیک اسيد گزارش شده است.

خواص دارویی و کاربرد: 
مغز زرد رنگ ریشه در طب گياهی مورد استفاده دارد. برداشت ریشه از سال دوم آغاز می شود. مواد موجود در شيرین 
 بيان اثر مشابه با هورمون های آدرنالين و هایدروکورتيزون دارد. پودر ریشه گياه اثر ضد سم داشته، نرم کننده سينه است. 
دانه های پوستی را برطرف می کند و جوش و کورک را درمان می نماید. برای زخم معده و اثنی عشر، رفع اختالالت 

کبدی و زخم دهان، تقویت نيروی جنسی، رفع سرفه وسوء هاضمه بسيار سودمند است.
زیستگاه : 

در مناطق حفاظت شده مانند آرک، بنياباد ونيز مناطق تقاب و معصوم آباد مشاهده می شود. نمونه برداشت شده از آرک، 
طول جغرافيایَی44ْ-58، عرض جغرافيایی 33ْو ارتفاع از سطح دریا 1650 متر می باشد.

شیرین بیان

اقتصاد کشاورزی

مآخد: گياهان دارویی، مهندس پویان

نام علمی :     
Descurainia Sophia )L.( WEBB & BERTH )Brassicaceae(

 گياهی علفی و یک ساله متعلق به خانواده شب بو که ارتفاع آن به حدود 70 تا 80 سانتی متر می رسد. 
برگ های قاعده ای با دمبرگ طویل و شانه ای مرکب بوده ولی برگ های ساقه ای بدون دمبرگ هستند. گل های آن 

زرد رنگ با آرایش خوشه ای روی ساقه قرار می گيرند. ميوه آن خورجين بلند می باشد.   
ترکیبات شیمیایی: 

در روغن چرب دانه های آن لينولئيک اسيد، لينولنيک اسيد، اولئيک اسيد، اروسيک اسيد، پالميتيک اسيد و استئاریک اسيد 
وجود دارد. در اسانس آن بنزیل، آليل، پروپنيل، ایزوتيوسيانات و آليل دی سولفيد وجود دارد.

خواص دارویی و کاربرد: 
گل، برگ و دانه گياه در طب گياهی مورد استفاده داشته، تب بر و مسکن است و برای  تسکين التهاب پوست و درمان کهير 
بسيار مفيد مي باشد. گل و برگ خاکشير براي رفع عوارض ناشی از کمبود ویتامين C مؤثر است. در بيماری های برونشيت، 

تب، عوارض سرخچه ، سرخک و مخملک از خاکشير استفاده می شود و معده را تقویت نموده و اشتها  را  زیاد می کند.
زیستگاه : 

خاکشير تقریباً در تمام مناطق زراعی و زمين های بایر اطراف مزارع و نيز زمين های آیش مشاهده می شود. نمونه برداشت 
شده از دوشينگان درميان، طول جغرافيایی50َْ-59 ، عرض جغرافيایی44َ-32ْ و ارتفاع از سطح دریا 1855 متر می باشد.



13
89

یز 
 پای

م -
سو

ره 
شما

 - 
ول

ل ا
سا

 

فصلنامه خبری، آموزشی، ترویجی
اصطالحات39

             Tax-Effects                                       آثار مالیات
نتایجی که برقراری ماليات ممکن است به همراه داشته 
باشد. آثار اقتصادی ماليات مفهوم وسيعی است  که تمامی 
تغييرات ناشی از ماليات را در بر می گيرد. مثاًل تغيير در 
قيمت که از آثار مستقيم ماليات می باشد ممکن است 
در سایر عوامل و متغيرهای اقتصادی جامعه نيز اثر نماید 
و اثرات اقتصادی مجدد )غيرمستقيم( به وجود آورد. آثار 
ماليات یکی از مباحث اصلی ماليه عمومی است و تحت این 
عنوان اثرات ماليات بردرآمد ملی، عرضه و تقاضای کلی، 
موازنه پرداخت ها، عرضة کار، توزیع درآمد، رفاه اقتصادی، 
توسعة اقتصادی، سطح اشتغال، مصرف، تورم و کسادی 
مورد بررسی قرار می گيرد. در بررسی آثار اقتصادی ماليات 
می توان از دو نوع تحليل تعادل جزیی و عمومی استفاده 
کرد. در تحليل تعادل جزیی آثار اولية یک نوع ماليات در 
وضعيت انتخاب بين دو متغير ) مانند مصرف دو کاال، درآمد، 
فراغت، مصرف حال و آینده و غيره( بررسی می شود. در 
 تحليل تعادل عمومی آثار بعدی ماليات تجزیه و تحليل 
 می شود. این تحليل که دقيق تر و کامل تر است اجازه 
می دهد آثار کامل ناشی از تغييرات ماليات در بازار کاال و 

عوامل توليد و توزیع درآمد بررسی شوند.
اثر تصاعدی مالیات 

            Progressive-Effect-of-the-Tax
آن است که ماليات دارای نرخ متناسب، دارای اثر تصاعدی 
باشد. مثاًل در سيستم مالياتی که در آن درآمد تا 100000 
ریال از پرداخت ماليات معاف بوده و از کلية درآمدهای باالتر 
از این مبلغ با نرخ 50 درصد ماليات گرفته شود )یعنی از لحاظ 
فنی ماليات متناسب است( چنانچه نرخ مؤثر ماليات در نظر 

گرفته شود دارای اثر تصاعدی است.
اثر تنازلی مالیات  

            Regressive-Effect-of-the-Tax
آن است که ماليات دارای نرخ متناسب، دارای اثر تنازلی 
باشد. مثاًل در سيستم مالياتی که در آن به ازای تمام مقادیر 
فروش، نرخ ماليات ثابت باشد چنانچه ماليات مزبور عيناً به 
مصرف کننده انتقال پيدا کند، فشار و سنگينی آن برای 
درآمدهای باال به مراتب کمتر از درآمدهای پایين خواهدبود.

            Tax- Friction                           اصطكاک مالیات
کاهش توليد بر اثر تغيير رفتار اقتصادی به منظور تقليل 
بار مالياتی. اقتصاددانان چگونگی انحراف و تغييرات افراد 
 در تصميم گيری های اقتصادی را » اصطکاک مالياتی« 
می نامند. اصطکاک مالياتی باعث به هم خوردن وضعيت 
کارایی اقتصادی می شود. تنها ماليات تقریباً بدون اصطکاک 

ماليات سرانه است.
           Taxation- Principles                     اصول مالیات
اصول ماليات بندی. اصول وضع ماليات. اصول اخذ ماليات. 
اصول یا قواعدی است که برای برقراری با ارزشيابی یک 
بهای  اصل  مانند  کار گرفته می شود.  به  مالياتی  نظام 
اوضاع  و  شرایط  اصل  پرداخت،  قدرت  اصل  خدمات، 
و احوال اجتماعی و اصولی که آدام اسميت وضع نمود) 
 مانند اصل عدالت، اصل سهولت، اصل اطمينان و اصل 
صرفه جویی(. امروزه ماليات گيری به منزله مهمترین ابزار 
سياست مالی دولت ها تلقی می شود و گذشته از موازین 
فوق الذکر باید تابع اصول دیگری چون تساوی  ميان 
ماليات دهندگان، تأثير نظام مالياتی بر رشد و کارایی و تأثير 

ماليات بر ثبات اقتصادی باشد.
اظهارنامه مالیاتی       

Tax- Return),Declaration(  
فرمی است که با هدف ماليات گيری انواع مشاغل یا منابع 
مختلف مالياتی در اختيار مؤدیان مالياتی گذارده می شود تا 
اطالعات پرشده در آن )در زمينة مشخصات مؤدی، نشانی 
محل کسب و سکونت او، منبع تحصيل درآمد، صورت های 
مالی و .. ( مبنای تشخيص و دریافت ماليات قرار گيرد. فرم 
تکميل شده به حوزه مالياتی مربوط تسليم می شود تا مورد 
بررسی قرار گيرد )به موجب قوانين مالياتی، مؤدی مکلف 
است در موعدی که قانون معين کرده اظهارنامه مالياتی 

تنظيم و درآمدهای مشمول ماليات را تعيين نماید(.
  Tax- Incentive                                انگیزه مالیاتی
محرک مالياتی. مشوق مالياتی. وضع و ترتيب ماليات با 
هدف ایجاد موجبات تشویق افراد و بنگاه ها در کسب وکار. 
ماليات به عنوان یک محرک اقتصادی) به منظور پيشبرد 
فعاليت های اقتصادي( انواع مختلفی  دارند مانند تخفيفات یا 

معافيت های مالياتی و ... نظام مالياتی ابزار نيرومندی است 
برای افزایش یا کاهش فعاليت های مورد نظر دولت.

  Tax- Capacity                            ظرفیت مالیاتی
توان اخذ ماليات بالقوة کشور است. ظرفيتی است که در 
حدود آن برداشت های مالياتی جامعه )چه از نظر ماليات 
بردرآمد، چه از نظر ماليات بر خرج و چه از نظر ماليات بر 
سرمایه( تعيين می گردد. به تعریفی ظرفيت مالياتی برابر 
است با کل توليد منهای مقداری که برای حداقل زندگی 
مورد نياز مردم است. هر قدر درآمد ملی جامعه زیادتر باشد 
ظرفيت مالياتی افزایش یافته و بر عکس با پایين آمدن 
توليد ملی ظرفيت مالياتی کاهش می یابد. ظرفيت مالياتی 
یک جامعه به عوامل چندی بستگی دارد مانند درآمد سرانه، 
عکس العمل روحی مردم نسبت به دولت، ترکيب جمعيت 

و وضعيت اقتصادی.
  Tax- Equity                                عدالت مالیاتی
برابری مالياتی. مساوات مالياتی. توزیع عادالنه و بجا و 
بار مالياتی. عدالت مالياتی اصطالحی است که  مناسب 
آدام اسميت برای بيان ماليات بندی متناسب با درآمد هر 
کس به کار برده است. عدالت مالياتی دارای دو جنبه است: 
عدالت افقی و عدالت عمودی. هر چند برقراری عدالت یکی 
از اهداف کلی ماليات بندی به شمار می رود، با وجود این بر 
سر نوع مالياتی که به عادالنه ترین توزیع بار مالياتی بينجامد 

اتفاق نظر وجود ندارد.
                    Tax- Evasion                                   فرار مالیاتی
کوشش عمدی برای فرار از پرداخت  ماليات. عدم پرداخت 
برای  قانونی  به صورت غيرقانونی. کوشش غير  ماليات 
نپرداختن و فرار از ماليات. برای مثال درآمد سود خود را به 

طور صحيح اعالن نکردن و ارقام تحریف شده ارایه دادن.
     Taxation                  )مالیات بستن)مالیات بندی
وضع ماليات. اخذماليات. دولت می تواند بر ثروت یا درآمد 
)افراد، گروه ها، شرکت ها( و یا قيمت کاالها و خدمات 
عرضه شده و ... ماليات مستقيم و غيرمستقيم وضع کند. 
اخذ ماليات از ابزارهای اولية دولت جهت تأمين منابع مالی 
خود است و نيز از این وسيله برای نظم بخشيدن به توليد و 
مصرف کاالی معينی استفاده می کند. ماليات بندی ابزار 

اصلی سياست اقتصاد ملی شناخته می شود.
  Excessive - Taxation          مالیات بندی افراطی

ماليات بندی بيش از حد. ماليات بندی زیاد.
  Ad.Valorem - Taxation   مالیات بندی بر پایة ارزش
ماليات بندی از روی بها. ماليات بندی بر کاالهای وارداتی به 

تناسب ارزش آنهاست. 
  Discrimunatory - Taxation     مالیات بندی تبعیضی
ماليات بندی که به منظور تشویق بعضی از صنایع یا منفعت 

رساندن به اینان صورت گيرد.
  Graduated - Taxation     مالیات بندی تدریجی
نوعی نظام مالياتی که با افزایش درآمد، ماليات هم به طور 

نسبی باال می رود.
  Incentive - Taxation        مالیات بندی تشویقی
طرحی انگيزشی که در آن معافيت های خاصی برای ترغيب 
مؤدیان به سرمایه گذاری بيشتر در نظر گرفته شده است. 
 هر برنامة مالياتی که به وسيله تغيير بنيان نظام موجود، 
ماليات بندی و تغيير نرخ های ماليات، انتقال تعلق واقعی 
ماليات یا دیگر تحوالت ضروری بخواهد کسب و کار و 

سرمایه گذاری را تشویق نماید.

اصطالحات تخصصی
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بزرگ  یک شرکت  در  مدیریتی  شغل  برای  عالی  تحصيالت  با  جوان  یک شخص 
درخواست داد. در اولين مصاحبه پذیرفته شد؛ ریيس شرکت آخرین مصاحبه را انجام 
از  پيشرفت های تحصيلی جوان  متوجه شد که  از شرح سوابق  ریيس شرکت  داد. 
دبيرستان تا پژوهش های پس از ليسانس تمامًا بسيار خوب بوده است و هرگز سالی 

نبوده که نمره نگرفته باشد.
ریيس پرسيد: آیا هيچ گونه بورس آموزشی در مدرسه کسب کردید؟

جوان پاسخ داد: هيچ.
ریيس پرسيد: آیا پدرتان بود که شهریه های مدرسه شما را پرداخت کرد؟

جوان پاسخ داد: پدرم فوت کرد زمانی که یک سال داشتم، مادرم بود که شهریه های 
مدرسه ام را پرداخت می کرد.

ریيس پرسيد: مادرتان کجا کار می کرد؟
جوان پاسخ داد: مادرم به عنوان کارگر رختشوی خانه کار می کرد.

ریيس از جوان درخواست کرد تا دستهایش را نشان دهد. جوان دو تا دست خود را 
که نرم و سالم بود نشان داد.

ریيس پرسيد: آیا قباًل هيچ وقت در شستن رخت ها به مادرتان کمک کرده اید؟
جوان پاسخ داد: هرگز، مادرم هميشه از من خواسته که درس بخوانم و کتاب های 

بيشتری مطالعه کنم. بعالوه، مادرم می تواند سریع تر از من رخت بشوید.
ریيس گفت: درخواستی دارم. وقتی امروز برگشتيد، بروید و دست های مادرتان را تميز 

کنيد و سپس فردا صبح پيش من بيایيد.
جوان احساس کرد که شانس او برای بدست آوردن شغل مدیریتی زیاد است. وقتی 
را  او  اجازه دهد دست های  تا  از مادرش درخواست کرد  با خوشحالی  برگشت،  که 
تميز کند. مادرش احساس عجيبی می کرد، شادی اما همراه با احساس خوب و بد، 
او دستهایش را به مرد جوان نشان داد. جوان دست های مادرش را به آرامی تميز 
کرد. همانطور که آن کار را انجام می داد اشکهایش سرازیر شد. اولين بار بود که او 
متوجه شد که دست های مادرش خيلی چروکيده شده و اینکه کبودی های بسيار 
زیادی در پوست دستهایش است. بعضی کبودی ها خيلی دردناک بود که مادرش 
می لرزید وقتی که دستهایش با آب تميز می شد. این اولين بار بود که جوان فهميد 
شهریه  بتواند  او  تا  شوید  می  را  ها  رخت  روز  هر  که  هاست  دست  تا  دو  این  که 
مجبور  مادر  که  بود  قيمتی  مادرش  دستهای  های  کبودی  کند.  پرداخت  را  مدرسه 

بود برای پایان تحصيالتش، تعالی دانشگاهی و آینده 
اش پرداخت کند. بعد از اتمام تميز کردن دست های 
مادرش، جوان همه رخت های باقيمانده را برای 
مادرش یواشکی شست. آن شب، مادر و پسر 
روز  صبح  کردند.  گفتگو  طوالنی  زمان  مدت 
بعد، جوان به دفتر ریيس شرکت رفت. ریيس 
متوجه اشک های توی چشم های جوان شد، 

پرسيد:
آیا می توانيد به من بگویيد دیروز در خانه تان چه کاری انجام 

داده اید و چه چيزی یاد گرفتيد؟
همه  شستشوی  و  کردم  تميز  را  مادرم  های  دست  داد:  پاسخ  جوان 

باقيمانده رخت ها را نيز تمام کردم.
ریيس پرسيد: لطفًا احساس تان را به من بگویيد.

جوان گفت:
1-اکنون می دانم که قدردانی چيست. بدون مادرم، من موفق امروز وجود نداشت.

2-از طریق با هم کار کردن و کمک به مادرم، فقط اینک می فهمم که چقدر 
سخت و دشوار است برای اینکه یک چيزی انجام شود.

3-به نتيجه رسيده ام که اهميت و ارزش روابط خانوادگی را درک کنم.
ریيس شرکت گفت: این چيزیست که دنبالش می گشتم که مدیرم شود.

بتواند قدر کمک دیگران را بداند، کسی  می خواهم کسی را به کار بگيرم که 
که زحمات دیگران را برای انجام کارها بفهمد و کسی که پول را به عنوان تنها 
هدفش در زندگی قرار ندهد. شما استخدام شدید. بعدها، این شخص جوان خيلی 
سخت کار می کرد و احترام زیردستانش را بدست آورد. هر کارمندی با کوشش و 
بصورت گروهی کار می کرد. عملکرد شرکت به طور فوق العاده ای بهبود یافت.

او  به  عادت  روی  از  است  خواسته  که  آنچه  هر  و  شده  حمایت  که  بچه،   یک 
داده اند، ذهنيت مقرری را پرورش داده و هميشه خودش را مقدم می داند. او از 
زحمات والدین خود بی خبر است. وقتی که کار را شروع می کند، می پندارد که 
هر کسی باید حرف او را گوش دهد، زمانی که مدیر می شود، هر گز زحمات 
کارمندانش را نمی فهمد و هميشه دیگران را سرزنش می کند. برای این جور 
مدتی  یک  است  ممکن  باشد،  خوب  آموزشی  نظر  از  است  ممکن  شخصی،که 

موفق باشد، اما عاقبت احساس کاميابی نمی کند.
او غر خواهد زد و آکنده از تنفر می شود و برای بيشتر بدست آوردن می جنگند. 
اگر این جور والدین حامی هستيم، آیا ما داریم واقعًا عشق را نشان می دهيم یا 

در عوض داریم بچه هایمان را خراب می کنيم؟
خوب  غذای  کنند،  زندگی  بزرگ  خانه  در  هایتان  بچه  بگذارید  توانيد  می  شما 
بخورند، پيانو بياموزند، تلویزیون صفحه بزرگ تماشا کنند. اما هنگامی که دارید 
بگذارید  غذا،  از  بعد  کنند.  تجربه  را  آن  دهيد  اجازه  لطفًا  زنيد،  می  را  ها  چمن 
بشقاب و کاسه های خود را همراه با خواهر و برادر هایشان بشویند. برای این 
نيست که شما پول ندارید که مستخدم بگيرید، می خواهيد که آنها درک کنند، 
مهم نيست که والدین شان چقدر ثروتمند هستند، یک روزی موی سرشان به 

همان اندازه مادر شخص جوان سفيد خواهد شد.
مهم ترین چيز اینست که بچه های شما یاد بگيرند که چطور از زحمات و تجربه 
سختی قدردانی کنند و یاد بگيرند که چطور برای انجام کارها با دیگران کار کنند.

دردانی
ق


