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مدیر مسؤول

سال جهاد اقتصادی که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان نام 
مبنای  بر  و  افق 1404  پایه  بر  است.  گردیده  سال 1390 شمسی مطرح 
رهنمودهای دو سال گذشته، اصالح الگوی مصرف و همت مضاعف و کار 
مضاعف بوده و هدف آن حرکت شتابنده برای تأمین اهداف برنامه های 
سندچشم انداز می باشد. در این راستا و در سطح استان، نتایج اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها از جمله صرفه جویی های به عمل آمده در بخش های 
مختلف در 3 ماهه اول سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 مصادیق هایی 
از سال جهاد اقتصادی می باشد که می توان به مواردی از آن اشاره نمود: 
کاهش 8 درصدی مصرف برق در بخش خانگی و کاهش 43 درصدی در 
بخش های عمومی است بطوریکه در این مدت افزایش 25 درصدی برق در 
بخش صنعت و 13 درصدی در بخش کشاورزی را شاهد هستیم که نشان از 
افزایش فعالیت در بخش های صنعت و کشاورزی و پیشرفت در این دو زمینه 
است و در بحث گاز نیز با توجه به افزایش 55 درصدی مشترکین، فقط مصرف 
گاز 13 درصد افزایش داشته که اگر مصرف گاز را بر اساس تعداد مشترکین 
سال 89 مقایسه کنیم در بخش خانگی 3 درصد کاهش و در بخش صنعت 
2 درصد و تجاری 4 درصد افزایش مصرف بوده است و در بحث آب شرب 
روستاییان با وجود افزایش 6 درصدی مشترکین، مصرف آب 13 درصد کاهش 
داشته است و در زمینه مصرف آرد 13 درصد کاهش را شاهد بودیم و در مورد 
مصرف فرآورده های نفتی در استان صرفه جویی خیلی خوبی صورت گرفته 
است به طوریکه در نفت سفید حدود 50 درصد، در نفت کوره 43/5 درصد، نفت 
گاز 16/5 درصد و بنزین معمولی حدود 9 درصد کاهش مصرف را داشته ایم. 
این در حالی است که تعداد سفرهای مسافری، باری و ترانزیت استان طی 
این دوره افزایش داشته به طوریکه تعداد سفر انجام شده مسافری حدود 3 
درصد، مسافر جابه جا شده 8 درصد و سفر باری 5 درصد و تعداد سفر انجام 
شده صادرات 329 درصد و میزان تناژ حمل شده صادرات 342 درصد افزایش 
داشته است. همچنین در میزان مصرف آب شهری با وجود افزایش 8 درصدی 
مشترکین در 4 ماهه اول سال 90 نسبت به مدت مشابه  آن 5 درصد کاهش 

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

اقتصادی و توسعه استان خراسان جنوبی  بر داشته شود. 

سخن آغازین
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رهبر فرزانه انقالب در ابتدای سال 90 عالوه بر اینکه 
سال  نام  تحقق  در  و   89 سال  در  را  دولت  عملکرد 
همت مضاعف و کار مضاعف تأیید کردند نام سال 90 

را »جهاد اقتصادی« نامگذاری کردند.
متن سخنان ایشان را در ذیل می خوانید:

ما ملت ایران به توفیق الهی و به فضل پروردگار در 
دهیم.  انجام  را   بزرگی  کارهای  توانستیم    89 سال 
کار  و  مضاعف  همت  »سال  نام  به  را   89 سال  ما 
سرتاسر  در  خوشبختانه  کردیم.  نامگذاری  مضاعف« 
ادعا  میتوانم  کرد.  پیدا  عملی  تحقق  شعار  این  سال، 
سالها  این  طول  در  که  شعارهائی  از  یکی  که  کنم 
بیشترین بهره را از توجه مردم و مسئوالن و عمل آنها 
و انطباق وضعیت کشور با خود دارا بود و برد، همین 
شعار »همت مضاعف و کار مضاعف« بود، که واقعًا 
ملت و دولت خوشبختانه در این کار، در این حرکت 
سالیانه، همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دادند. 
ما در زمینه های اقتصادی، در زمینه های سیاسی، در 
زمینه ی حضور عظیم و پرشکوه مردم در عرصه های 
و  علم  عرصه ی  در  انقالبی،  و  سیاسی  مختلف 

فناوری و در عرصه ی سیاست خارجی، در بخشهای 
بودیم  شاهد  را  بزرگی  کارهای  خوشبختانه  مختلف، 
مقننه  قوه ی  مجریه،  قوه ی  کشور،  مسئولین  هم  که 
و قوه ی قضائیه انجام دادند؛ بخصوص قوه ی مجریه 
انجام دادند  را  بزرگی  این دوراِن یکساله کارهای  در 
بزرگ  و  مسئله ی حساس  آنها همین  از جمله ی  که 
شروع  را  بزرگ  کار  این  که  یارانه ها ست،  هدفمندی 
کردند و امیدواریم ان شاءاهلل با موفقیت کامل این کار 

به انجام برسد.
 آنچه که من از مجموع احساس میکنم، این است که  
کشور ما بحمداهلل در جاده ی پیشرفت و تعالی حرکت 
خوبی را آغاز کرده است. البته این حرکت که روز به روز 
و  زحمات  از  ناشی  است،  گرفته  بیشتری  شتاب  هم 
تالشهای مسئوالن و ملت در طول سالیان متمادی 
است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، 
شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثاًل در عرصه ی تولید 
و  جهانی  متخصص  مراکز  که  آمارهائی  طبق  علم، 
مراکز بین المللی اعالم میکنند، مشارکت کشور ما در 
پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11درصد 

است؛ در حالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و 
کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب 
داشته  پیشرفت  درصد  از شش  کمتر  است،  داشته  را 
است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه های مختلف 
بحمداهلل خیلی خوب بوده است.  این حرکت شتاب آلود 
و همراه با جدیت و همت، ان شاءاهلل بایستی ادامه پیدا 
آنچه که در عرصه ی مجموعه ی مسائل کشور  کند. 
باید ما آن را  انسان مشاهده میکند، که در سال 90 
از  این است که  بدهیم،  قرار  وجهه ی همت خودمان 
جمله ی اساسی ترین کارهای دشمنان ملت ما و کشور 
ما در مقابله ی با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته 
در عرصه ی فرهنگی هم فعالند، در عرصه ی سیاسی 
فعالند،  انحصارات علمی هم  فعالند، در عرصه ی  هم 
فعالیت بسیار زیادی دارند.  اقتصادی  اما در عرصه ی 
همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی 
به  اعمال کردند،  ایران  علیه ملت  بر  را  آن  یا  کردند 
قصد این بود که یک ضربه ای بر پیشرفت کشور ما 
وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند. البته 
خواسته ی آنها برآورده نشد و نتوانستند از تحریمها آن 
نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئوالن 
و همراهی ملت بر ترفند دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال 
این لحظه آغاز  از  این سال جاری را که  لذا  میکنند. 
میشود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسائل 
مسائل  من  نظر  به  اینها  همه ی  محور  و  کشور، 
جهاد  »سال  را  سال  این  من  لذا  است.  اقتصادی 
اقتصادی« نامگذاری میکنم و از مسئوالن کشور، چه 
دیگری  بخشهای  در  چه  مجلس،  در  چه  دولت،  در 
که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از 
ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با 
حرکت  کنند.  مجاهدت  کنند،  کار  جهادگونه  حرکِت 
طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی 

و مجاهدانه داشته باشیم. 

اساسی ترین 
مسایل کشور، 

مسایل اقتصادی 
است، لذا من 

این سال را 
جهاد اقتصادی 

نامگذاری می کنم
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ایران سرشار از توحید  اینکه میراث فرهنگي و تاریخي ملت  با بیان  رییس جمهور 
از  یکي  نوروز  عید  نشان کرد:  است، خاطر  زیبایي  و  پاکي  و  مهرورزي  و عدالت، 
برجسته ترین میراث فرهنگي و تاریخي ملت ایران و از زیباترین جشن هاي انساني 
است. مهرباني و بالندگي، نو شدن و همراهي با طبیعت، احساس تولد دوباره، کنار 

گذاشتن کینه ورزي ها، کدورت ها و بداخالقي ها از ویژگي هاي نوروز است.
رییس جمهور با بیان اینکه در عرصه  علم و فناوري دستاوردهاي بزرگي نصیب ملت 
ایران شده است، خاطر نشان کرد: سال گذشته سرعت پیشرفت علمي ملت ایران 
گوناگوني  دستاوردهاي  شد.  جهان  در  علم  پیشرفت  سرعت  متوسط  برابر  چندین 
هسته اي،  فیزیک،  شیمي،  بیوتکنولوژي،  نانوتکنولوژي،  فضا،  و  هوا  زمینه هاي  در 
ایران قرار گرفته است و امروز  بهداشت و درمان و علم و فناوري در اختیار ملت 

جوشش و شکوفایي علمي در ایران در حال وقوع است.
رییس جمهور خاطر نشان کرد: در عرصه فرهنگي نیز امید و خودباوري در ملت ایران 
به جوشش درآمده و جوانان، هنرمندان،  دانشمندان و ورزشکاران کشورمان در هر 

عرصه اي که وارد شدند، درخشیدند.
دکتر احمدي نژاد در ادامه اقدامات انجام شده در بخش اقتصادي را در سال گذشته 
بزرگ و درخشان توصیف کرد و گفت: در این سال طرح مسکن و سرمایه گذاري 
و تولید به سرعت ادامه پیدا کرد و بیش از یک میلیون و 600 هزار شغل به عنوان 

یک رکورد بي سابقه در ایران ثبت و ایجاد شد.
رییس جمهور با اشاره به آغاز طرح تحول اقتصادي در سال 89 گفت: هدفمند کردن 
یارانه ها به عنوان یک برنامه بسیار گسترده و تحول آفرین با همبستگي و همراهي و 

هوشمندي بي نظیر ملت ایران به خوبي آغاز شد و در مسیر اجرا قرار گرفت.
رییس جمهور در ادامه وقوع تحوالت و اتفاقات بزرگ در عرصه جهاني را در سال 
89 مورد اشاره قرار داد و گفت: موج عظیم بیداري انساني و حرکت مردمي در جاي 
جاي عالم آغاز شده است. نوع نگاه، معیار ارزش ها و نوع رفتار انسان ها به ملت ها 

سرعت پیشرفت علمي ملت ایران 
چندین برابر متوسط سرعت 
پیشرفت علم در جهان شد

به سرعت در حال تغییر است. اتفاقاتي که در منطقه ما در حال وقوع است بسیار 
مهم و بخشي از آن حرکت اصیل و اصلي جهاني است که گوشه هایي از آن هویدا 

شده است.
وي خاطر نشان کرد: در بخش فرهنگ و هنر با همت هنرمندان و اهالي فرهنگ، 
فرهنگ زیبا و الهي اسالمي – ایراني تبیین، تدوین، منتشر و نهادینه خواهد شد 
و زیبایي هاي فرهنگي این سرزمین به عنوان بهترین هدیه تقدیم بشریت شده و 

موج فرهنگي ایراني – اسالمي گسترش پیدا خواهد کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه فعالیت هاي عمراني در سال جاري دو برابر خواهد شد، 
خاطر نشان کرد: در بخش تولید،  صنعت، کشاورزي، خدمات و سرمایه گذاري نیز 
ایجاد 2,5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت و در این راستا 
ظرفیت هاي ملت ایران و تجربیات سال هاي گذشته این امید را بوجود آورده که 

مي توان در طول 3-2 سال مشکل بیکاري کشور را ریشه کن کرد.
محرومیت زدایي،  زمینه هاي  در  فراواني  کرد: طرح هاي  نشان  خاطر  رئیس جمهور 
رفع فقر و کاهش فاصله ها در دست برنامه ریزي است که به لطف خدا اجراي آن 

در سال جاري آغاز خواهد شد.
تولید و  یارانه ها در بخش  اینکه در سال جاري طرح هدفمند کردن  بیان  با  وي 
در  داشت: صرفه جویي  اظهار  کرد،  خواهد  پیدا  ادامه  بیشتر  گستردگي  با  خدمات 

مصرف انرژي و اصالح  رفتار اقتصادي همچنان شعار امسال است.
رییس جمهور خواست حقیقي ملت ها را توحید، عدالت، پاکي و صلح پایدار دانست و 
گفت: همه ملت ها به دنبال مهرباني و دوستي با یکدیگر هستند و این نوید رسیدن 
به موعود و وعده داده شده انبیاء، حاکمیت جهاني سرشار از زیبایي ها به رهبري 
انسان کامل است.دکتر احمدي نژاد تصریح کرد: ملت ایران خواهان صلح، دوستي 
و رفاه براي همه ملت ها در سایه توحید و عدالت و برادري است و این در سایه 

حاکمیت عدالت گستر حقیقي محقق خواهد شد.
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اخبار5

شورای  جلسه  اولین  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
اداری استان در سال 90 که با حضور حجت االسلم 
قضائیه  قوه  اول  معاون  رییسی  دکتر  المسلمین  و 
برگزار شد با بیان این مطلب افزود: همکاری، حمایت 
در  استان  پیشرفت  گونه الزمه  و تالش جهاد  کار  و 
تمامی زمینه هاست؛ از این رو خراسان جنوبی با دارا 
توسعه  برای  ای  بالقوه  توان  مناسب  بسترهای  بودن 

اقتصادی در شرق کشور محسوب می شود.
مرز  کیلومتر   450 از  بیش  وجود  به  رشید  قهرمان 
مشترک با افغانستان اشاره کرد و افزود : امروز با توجه 
نه  مرزها  دهم،  و  نهم  دولت  در  نظام  سیاستهای  به 
برای  مناسبی  های  فرصت  بلکه  نیستند  تهدید  تنها 

پیشرفت محسوب می شوند.
دالر  میلیون   370 گذشته  سال  در  داد:  ادامه  وی 
میل  مرزی  گذر  طریق  از  استان  بازرگانی  مبادالت 
78 صورت گرفته است که این رقم معادل 30درصد 

مبادالت بازرگانی کشور محسوب می شود.
ائمه  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  حضور  وی 
جمعه و جماعات، تالش مدیران و حضور و مشارکت 
صورت  های  پیشرفت  دالیل  مهمترین  از  را  مردم 
از حیث جذب  افزود:  و  کرد  ذکر  در سال 89  گرفته 
اعتبارات در ردیف های مختلف، سال 89 از بهترین 

سال ها بوده است.
وی با اشاره به افتتاح دفتر نخبگان استان در سال 89 
گفت: وجود پارک علم و فناوری با حدود 100 میلیارد 
تومان گردش مالی به عنوان حلقه مفقوده صنعت و 
دانشگاه نقشی بی بدیل در توسعه استان و تولید ثروت 

از علم و دانش ایفا می کند.
وي به بخشي از اقدامات انجام شده در استان اشاره 
کرد وافزود : به عنوان نمونه تنها 350 میلیارد تومان 

در بخش گازرساني به استان هزینه شده است که از 
قبل آن 88 درصد جمعیت شهري و 10 درصد جمعیت 

روستایي از نعمت گاز برخوردار شده اند.
استاندار خراسان جنوبي نوپا بودن استان ،پایین بودن 
هاي  جاذبه  وجود  وعدم  استان  مردم  درآمد  سرانه 
دانست  استان  مشکالت  جمله  از  را  گذاري  سرمایه 
هاي  ریزي  برنامه  انجام  با  بایست  مي  شد:  ویادآور 
وخاک  آب  بحث  در  را  وري  بهره  باالترین  مناسب 
که  حالیست  در  این  باشیم،  داشته  منابع(  )مدیریت 
مقدمات اشتغال خرد روستایي به عنوان پنجره واحد 
فراهم  اشتغال روستایي در کشور در خراسان جنوبي 

شده است.
در  گذار  سرمایه  جذب  زمینه  در  اینکه  بیان  با  رشید 
با  توجه جدي شده است تصریح کرد:  امسال  بودجه 
آینده  است  شده  زمینه  این  در  که  جدي  تالشهاي 
چراکه  بینیم  مي  روشن  را  استان  گذاري  سرمایه 

مقدمات جذب سرمایه گذاري فراهم شده است.
وي وجود مرز مشترک با افغانستان را فرصتي مناسب 
براي توسعه استان دانست وافزود : مسیري از ماهیرود 
فراه  استان  به   ) توابع بخش شهرستان سربیشه  از   (

افغانستان در حال آسفالت شدن است که تا کنون 50 
با بهره برداري  از آن آسفالت شده است که  کیلومتر 
از آن 600 کیلومتر مسیر ترانزیت به کشور افغانستان 

کوتاهتر مي شود.
وي بازار افغانستان را یکي دیگر از فرصتهاي پیشرفت 
بهره  با  بایست  مي  وافزود:  دانست  استان  اقتصادي 
این  از  استان  مرزي  هاي  بازارچه  ظرفیت  از  گرفتن 

پتانسیل عظیم بیش از پیش بهره برد.
مقام عالي دولت در استان اضافه کرد: معادن طبیعي 
ما در استان در برخي موارد کم نظیر یا بي نظیر است 
که باید در جهت رفع محدودیت ها واستفاده مطلوب 

از این ظرفیت نیز برنامه ریزي الزم صورت گیرد.
گفت:  مهارت  ملي  سازمان  ایجاد  به  اشاره  با  رشید 
خوشبختانه نرخ مشارکت اقتصادي در استان در حال 

افزایش است.
استاندار خراسان جنوبي در بخش دیگري از سخنان 
خود با اشاره به کمبود نیروي انساني در دستگاههاي 
تا  استان  در  انساني  منابع  توسعه  سند  گفت:  اجرایي 
منابع  توسعه  و  منظور ساماندهي  به  ماه  پایان خرداد 

انساني در استان تکمیل و ارایه خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی :

خراسان جنوبی 
بستر مناسبی برای 
جهاد اقتصادی در 
شرق کشور
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مردم خراسان جنوبی درپرداخت 
مالیات از کشور جلوترند

اخبار

استاندارخراسان در جرایان بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان 
خراسان   ، استان  مردم  مناسب  مالی  تمکن  عدم  برغم  گفت: 

جنوبی از حیث پرداخت مالیات از میانگین کشوری جلوتر است.
در  مالیاتی  درآمدهای  میزان  اینکه  به  اشاره  با  رشید  قهرمان 
کرد:  تصریح   ، است  درصد   90 وپیشرفته  صنعتی  کشورهای 
متاسفانه در ایران به لحظ اتکای بیش از حد به نفت این میزان 

30 درصد درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است.
وی به نقش مهم واساسی مالیات در تنظیم امور کشور اشاره کرد 
وگفت: خوشبختانه طی اقدامات وبرنامه ریزی هایی که طی چند 
سال اخیر از سوی دولت نهم ودهم در این رابطه صورت گرفته 
است ،این اتکاء کاهش یافته و انشاء ا... به سمتی می رویم که 

این نقیصه به طور کامل مرتفع خواهد شد.
استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال 
 51 امسال  گفت:   ، بود  شده  وصول  مصوب  از  بیشتر  گذشته 
میلیارد تومان در آمد مالیاتی برای استان پیش بینی شده است 
که مطمئنم با توجه به مشارکت باالی مردم ، بیشتر از آن محقق 

خواهد شد.
کرد  اشاره  مالیات  اخذ  زمینه  در  دولت  های  مشوق  به  رشید 
از  جنوبی  خراسان  استان  های  درآمد  از  درصد  شد:57  ویادآور 

محل دریافت مالیات ها است.
اشاره  مالیات  پرداخت  ایجاد فرهنگ  در  رسانه ها  نقش  به  وی 
کرد وافزود: مسئولین از فرصت ایجاد شده برای خدمت رسانی به 

مردم نهایت استفاده را ببرند.

استاندار خراسان جنوبی:

با  دولت  کرد:  عنوان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
به عنوان  را  ها  یارانه  قانون هدفمند کردن  شجاعت 
راستای  در  و  اقتصادی  تحول  بخش طرح  مهمترین 
اصالح ساختار اقتصادی کشور با همکاری آحاد مردم 

شریف ایران اسالمی و رسانه ها اجرا کرد.
 ، مضاعف  کار  و  مضاعف  همت  1389سال  سال  در 
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  محترم  همکاران 
برای  را  خود  تالش  و  توان  تمام  کشور  نقاط  اقصی 
تحقق اهداف اقتصادی به کار بستند و منشأ تحوالت 

عظیمی در این زمینه شدند.
در این سال علیرغم تالش ها و اقدامات دشمنان نظام 
اقتصادی کشور  انداختن شریان های  از کار  با هدف 

اهم برنامه ها در سال جهاد اقتصادی 
اجرای طرح هفتگانه تحول اقتصادی و 
قانون برنامه نهم، اجرای سیاست های 

کلی اصل 44، جذب سرمایه ...

و با وجود بحران مالی در غرب و تأثیر مخرب آن بر 
اقتصاد دنیا شاهد پیشرفت اقتصادی کشور بودیم.

زدنی،  مثال  شجاعت  با  مردمی  و  خدمتگزار  دولت 
قانون هدفمند کردن یارانه ها را به عنوان مهمترین 
اصالح  راستای  در  و  اقتصادی  تحوالت  بخش طرح 
آحاد  همراهی  و  همکاری  با  کشور  اقتصادی  ساختار 
رسانه های  و  اسالمی  ایران  عزیز  و  شریف  مردم 
گروهی)جمعی( اجرا نمود و قدم اساسی در خصوص 
الگوی  اصالح  و  بهره وری  افزایش  عدالت،  برقراری 

مصرف در جامعه برداشت.
گمرک،  بیمه،  بانک،  مالیات،  بورس،  بخش های  در 
اصل  کلی  های  سیاست  اجرای  غیرنفتی،  صادرات 
پولشویی،  با  قانون اساسی و واگذاری ها، مبارزه   44
تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی و نظارت مالی و 

سرمایه گذاری خارجی شاهد بهبود شاخص ها بودیم.
کوشش های  و  ارزنده  تجارب  حاصل  دستاوردها  این 
بی وقفه شما همکاران عزیزم در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، سازمان ها و شرکت های تابعه است که با 

تشریک مساعی زمینه این توفیقات را مهیا ساخته اید.
و  تر  سنگین  های  مسئولیت   1390 سال  در  اما 
به  اقتصاد کشور  که  حال   ، داریم  بر عهده  مهمتری 
مسیر صحیح خود رهنمون می شود، باید برنامه های 
بیشتری  سرعت  و  دقت  با  اقتصادی  ساختار  اصالح 
کردن  هدفمند  قانون  اجرای  ادامه  شود.  برده  پیش 
مالیاتی،   ، بانکی  های  حوزه  در  تحوالت  ها،  یارانه 
و  وری  بهره  ملی،  پول  گذاری  ارزش  گمرک،بیمه، 
نظام توزیع کاال و خدمات ، اجرای سیاست های کلی 
قانون اساسی ، جذب سرمایه گذاری های  اصل 44 
خارجی ، بازار سرمایه و... در قالب اسناد باالدستی و 
های  برنامه  اهم  از  پنجم  برنامه  قانون  ویژه  به طور 

سال 1390 است.
پیشرفت  برای  جدی  عزم  که  دوره  این  در  امیدوارم 
و اعتالی ایران اسالمی به عنوان کشور اول منطقه 
را  استفاده  حداکثر  فرصت خدمت  این  از  دارد،  وجود 
نموده و دین خود را به کشور و شهیدان گرانقدر و امام 

شهداء ادا نماییم. انشااهلل
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گردهمایی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان
 

اولین نشست تخصصی ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان در سال جدید با حضور رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل دیوان محاسبات استان 
در محل سالن اجتماعات سازمان امور اقتصادی و دارایی برگزار شد . در این جلسه سیدمهدی رمضانی با اشاره به تصمیم مدبرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری در رابطه با نام 
گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی، به تبیین نقش ذیحسابان در نظارت بر جذب صحیح اعتبارات و توسعه استان در دستگاه های اجرایی در جهت رسیدن به اهداف و 
سیاست گذاری های دولت به منظور آبادانی کشور اشاره نمود. وی از بودجه دولت به عنوان بخش اعظمی از اقتصاد کشور یاد کرد و افزود ذیحسابان و مدیران مالی همانند 

مدیران دستگاه های اجرایی با جذب اعتبارات نقش مهم و تأثیرگذاری در جهاد اقتصادی ایفا می نماید.
در ادامه مدیرکل دیوان محاسبات  استان بر نظارت دقیق  ذیحسابان در جذب صحیح اعتبارات با حداکثر صرفه جویی و حفظ منافع دولت تأکید کرد. حسینی بیان داشت 
نقش اصلی مراجع نظارتی ارائه مشاوره و تالش در جهت حل مشکالت دستگاه های اجرایی و رفع  موانع موجود و یافتن راه کارهای قانونی می باشد و ذیحسابان به عنوان 
نمایندگان وزارت دارایی و همچنین دیوان محاسبات با همین دیدگاه به مسئولیت های خود عمل می کنند.  در این جلسه با توجه به مهلت باقیمانده جذب اعتبارات هزینه ای 
سال 89 تا پایان فروردین ماه، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و الزامات قانون بودجه به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهامات مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

جذب به موقع و کامل اعتبارات تملک تا پایان تیرماه
دومین گردهمایی  ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی در سال جاری در محل سالن جلسات سازمان امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

سیدمهدی رمضانی  ضمن تبریک سالروز والدت حضرت فاطمه)س( و فتح خرمشهر از تالش و زحمات ذیحسابان در جذب بهینه اعتبارات هزینه ای سال 89 تشکر کرد  و 
یادآور شد ذیحسابان می بایست صورتحساب نهایی اعتبارات مذکور را حداکثر تا نیمه خرداد ماه به خزانه معین استان ارائه نمایند. وی تأکید کرد در فرصت باقیمانده تا پایان 

تیرماه تالش مضاعفی در راستای جذب به موقع و کامل اعتبارات تملک نیز صورت پذیرد. 
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی  همچنینی توجه و پیگیری جدی ذیحسابان را در جهت استقرار نرم افزار نوین اموال و نرم افزار سپرده در راستای توسعه دولت الکترونیک 
ضروری دانست. و هدف اصلی از برگزاری جلسه را بررسی قانون پنجم توسعه و قانون بودجه سال جاری به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در اجرای دقیق قوانین و مقررات 
عنوان کرد. در ادامه محمدحسین سعیدی معاون هزینه و رئیس خزانه معین استان به تشریح قوانین مذکور پرداخت و موضوعات مهم و مرتبط با ذیحسابان  مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت .
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نشست  تخصصی بررسی قوانین و مقررات  مالی و 
محاسباتی  ویژه ذیحسابان  شهرداری ها

جلسه آموزشی توجیهی ذیحسابان شهرداریهای استان در محل سالن جلسات سازمان امور اقتصادی و 
دارایی برگزار شد.

نظارتی  مسئولیتهای  و  وظایف  تشریح  به  استان  معین  خزانه  رئیس  و  هزینه  معاون  جلسه،  ابتدای  در 
ذیحسابان پرداخت و بیان داشت ذیحسابان شهرداری به منظور نظارت بر هزینه کرد اعتبار دولتی که 

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی:

ضرورت ایجاد تحول و 
نگرش جدید در حفظ و 
حراست از اموال دولتی 

حضور  با  دولتی  اموال  نوین  نظام  آموزشی  کارگاه 
محل  در  استان  اجرایی   های  دستگاه  اموال  امنای 
سالن جلسات سازمان امور اقتصادی و دارایی برگزار 

شد. 
سازمان  رئیس  رمضانی  سیدمهدی  جلسه  ابتدای  در 
جایگاه  و  نقش  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور 
امین اموال، مسئولیت قانونی وی در حفظ و حراست از 
اموال و حسابهای مربوطه را بسیار با اهمیت توصیف 
کرد و افزود: نظارت و تمرکز حساب اموال با وزارت 
امور اقتصادی و دارایی می باشد که این نظارت  جزء 
دستگاه  در  ذیحسابان  توسط  و  سازمان  این  وظایف 
های اجرایی و همچنین در اداره اموال خزانه انجام می 
شود و بیان داشت اموال دولتی ماحصل  هزینه کرد 
بخش اعظمی از اعتبارات تملک سالیان گذشته است 
که می بایست  در سالهای متمادی مورد بهره برداری 
منطقی قرارگیرد، پس ضرورت توجه خاص در حفظ و 
حراست و استفاده بهینه احساس می گردد. سیدمهدی 
رمضانی توجه جدی و تغییر نگرش مسئولین دستگاه 
های اجرایی به ویژه مدیران در خرید، حفظ و حراست 

و نگهداری مناسب اموال دولتی را خواستار شد.
وی اضافه کرد در راستای توسعه دولت الکترونیک و 

تبدیل امور دستی به سیستمی، نرم افزار جامع اموال 
بر مبنای نظام نوین اموال دولتی در خزانه معین استان 
راه اندازی شده و دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت 
به تهیه نرم افزار مشابه اقدام نمایند و معاونت برنامه 
ریزی استانداری نیز قول مساعد در اختصاص اعتبار 
دارد  ضرورت  که  است  داده  را  موافقتنامه  در  الزم 
موضوع تا حصول نتیجه توسط دستگاه های اجرایی 

پیگیری شود.
استان  معین  خزانه  رئیس  و  هزینه  معاون  ادامه  در 
به  عمومی  محاسبات  قانون  از  فصل  یک  اختصاص 
دید  از  موضوع  اهمیت  نشاندهنده  را  دولتی  اموال 
باید  اموال  امنای  داشت  اظهار  و  دانست  قانونگذار 

وظایف قانونی خود را زیر نظر ذیحساب و در چارچوب 
مواد 34 و 122 قانون محاسبات عمومی و آئین نامه 
های آن به طور کامل و دقیق انجام دهند و در این 
انجام  زمینه  آوردن  فراهم  و  حمایت  نیازمند  راستا 
افزود:  سعیدی  باشند.  می  مدیران  توسط  مسئولیتها  
همچنین  و  اجرایی  های  دستگاه  بین  اموال  انتقال 
با موافقت  فروش اموال مازاد یا اسقاطی می بایست 
اجرایی  های  دستگاه  و  گیرد  صورت  سازمان  قبلی 
پیش از اخذ مجوز نباید در این خصوص اقدام نمایند.

در ادامه جلسه نظام نوین اموال منقول و نرم افزار آن 
مورد بررسی قرار گرفت و به سؤاالت و ابهامات امنای 
اموال پاسخ داده شد.                                                                    

برای اجرای پروژه های عمران شهری در اختیار شهرداری ها 
قرار می گیرد توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به 
نیابت از وزارت متبوع منصوب می شوند  و تمامی قوانین و 
مقررات مالی و محاسباتی حاکم بر عملکرد ذیحسابان ونحوه 
است  جاری  نیز  آنها  مورد  در  تملک  اعتبارات  کرد  هزینه 
بنابراین ضرورت دارد با توجه و مطالعه، اطالعات خود را به 

روز کرده و بر قوانین مربوطه اشراف داشته باشند.
و  مالی  اسناد  مناسب  تنظیم  بر  سعیدی  محمدحسین 
تأکید  موقع  به  و گزارش دهی  مفید  و  مستندسازی خالصه 
همان  کارکنان  شهرداری  ذیحسابان  چند  هر  افزود:  و  کرد 
مجموعه بوده و مسئولیتهای دیگری منجمله مدیریت مالی 
منابع داخلی نیز به آنها محول می باشد اما نباید به وظایف 
مذکور به صورت جانبی و در حاشیه نگریسته شود  و مدیران 
باشند.  داشته  بیشتری  توجه  امر  این  به  باید  نیز  شهرداری 
منجمله  غیردولتی  عمومی  نهادهای  حسابرسی  سعیدی 
شهرداریها را طبق تبصره 5 ماده 72 قانون محاسبات عمومی 
از مسئولیتهای نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست 
استان  معین  مالی خزانه  نظارت  توسط حسابرسان گروه  که 
مذکور  حسابرسی  گزارشات  کرد  تصریح  و  شود  می  انجام 
بیشتر جنبه مشورتی و توصیه برای اصالح رویه و رفع ایراد 
دارد. در ادامه گزارشات حسابرسی سال قبل مورد بررسی و 
آسیب شناسی قرار گرفت و به سؤاالت و ابهامات ذیحسابان 

پاسخ داده شد.
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حسابرسي به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، 
عمر نسبتاً کوتاهي دارد در جهان که به زحمت به بیش از 
یکصد سال مي رسد. در عین حال فرآیند تکاملي حسابرسي 
با به کارگیري علوم و فنون دیگري مانند آمار و ریاضیات، 
مدیریت و سیستم هاي اطالعاتي در حسابداري و حسابرسي 
همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژي اطالعات که به 
گسترش فزاینده سیستم هاي کامپیوتري پردازش اطالعات 
مالي انجامید حسابداري را متحول و تغییرات و تحوالت 
سریع حسابرسي را الزامي کرده است. عالوه بر وضع قوانین 
و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت هاي اقتصادي، 
قوانین مالیاتي و تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسي 
را به رشته اي پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به 
سرعت گسترده مي شود و چشم انداز آتي آن به حسابرسي 
مدیریت و رسیدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعالیت واحدها 

یا حسابرسي اجتماعي مي رسد.
نخستین باري که در قوانین ایران به موضوع حسابرسي 
اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که 
طي آن مقرر شد مجمع عمومي هر شرکت سهامي یک 
یا چند بازرس )مفتش( را از بین صاحبان سهام یا از خارج 
از آن انتخاب کند تا با رسیدگي به حساب ها و اسناد و 
مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومي شرکت و صورت 
هاي مالي که توسط مدیریت تهیه مي شود گزارشي به 
مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. استفاده از 
خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالیاتي نخستین 
بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون 
مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم 
خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایي مکلف است 
نتیجه رسیدگي محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا 
ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و در این صورت براي 
تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگي به دفاتر مودي 
نخواهد بود. در قانون مالیاتي سال 1335 این حکم قانوني 
عیناً تکرار شد و در اجراي آن، آیین نامه مربوط در سال 
1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایي رسید. اساسنامه انجمن 
محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد 
و در آن عالوه بر ذکر مقرراتي راجع به ارکان انجمن، تدوین 
اصول حسابداري و حسابرسي و موازین حرفه اي و اخالقي 

حسابداران عضو انجمن نیز پیش بیني شد.
با تصویب قانون مالیات هاي مستقیم سال ،1345 عماًل 
تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت 
و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفي 
حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسایل الزم براي باال 
بردن سطح معلومات حسابداري و تهیه زمینه مساعد براي 
تدوین و نظارت در اجراي موازین حرفه، کانون حسابداران 
رسمي تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب 

حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 
1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمي، رسیدگي به 
دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را از بعد مالیاتي 

در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
ایجاد نظام حرفه اي  اقداماتي در مورد  انجام  به موازات 
حسابداري در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص 
در امر حسابرسي مالیاتي، اصالحیه قانون تجارت )راجع به 
شرکت هاي سهامي( مصوب ،1347 شرکت هاي سهامي 
عام را مکلف کرد که به صورت حساب سود و زیان و 
ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمي را نیز ضمیمه 
کنند. حسابداران رسمي نیز مکلف شدند در گزارش خود 
عالوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شرکت، گواهي نمایند 
صورت هاي مالي تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع 
مالي شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان مي دهد. به 
این ترتیب، موضوع حسابرسي شرکت هاي سهامي عام 
در قانون تجارت نیز جایي باز کرد. به هر حال از آنجا که 
انجام حسابرسي پیش بیني شده در اصالحیه قانون تجارت 
به عهده حسابداران رسمي موضوع قانون مالیات ها محول 
شده بود در اغلب شرکت هاي سهامي عده اي از حسابداران 
رسمي به عنوان بازرس قانوني انتخاب و وظایف ظاهراً 
جداگانه بازرسي حسابرسي را تواماً به عهده گرفتند. در پي 
افزایش روزافزون تعداد شرکت ها و موسسات انتفاعي دولتي 
و ایجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال 1350 
شرکت سهامي حسابرسي که سهام آن تماماً متعلق به دولت 
بود به منظور انجام خدمات حسابرسي شرکت هاي تابعه 
وزارت دارایي قرار گرفت و حسابرسي اغلب شرکت هاي 
دولتي متعاقباً به آن واگذار شد. در سال هاي 1345 تا 1357 
قوانین دیگري نیز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي 
و  بورس  مقررات  برابر  از جمله  بودند،  الزامي شناخته  را 
اوراق بهادار تهران، سهام شرکت هایي در بورس پذیرفته 
مي شد که حساب هاي آن توسط موسسات حسابرسي 
مورد قبول هیات پذیرش بورس، حسابرسي شده باشند. با 
پیروزي انقالب شکوهمند اسالمي در بهمن 1357 که به 
مصادره شرکت هاي متعلق به برخي سرمایه داران، ملي 
کردن تعدادي از صنایع و واحدها و انتخاب مدیران دولتي 
براي تعدادي از این واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات 
حسابرسي موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسي 
خارجي با اشکاالت جدي روبه رو شد و باالخره در سال 
1359 در الیحه قانوني مربوط به اصالح پاره اي از مواد 
قانوني مالیات هاي مستقیم، مواد راجع به حسابداران رسمي 
لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمي عماًل منحل شد. 
کنترل و مالکیت بخش عمومي بر تعداد زیادي از شرکت ها 
و سایر واحدهاي اقتصادي، به ایجاد سازمان ها و نهادهاي 
اداره کننده انجامید و تشکیل موسساتي را ضروري ساخت 

که حسابرسي شرکت ها و سایر واحدهاي اقتصادي ملي یا 
مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل موسسه حسابرسي 
سازمان صنایع ملي و سازمان برنامه، موسسه حسابرسي 
بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسي شاهد در سال هاي 
1359 تا 1362 ناشي از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد 
زیادي از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسي سابق 
را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل 
سازمان مربوط، حسابرسي شرکت ها را عهده دار شدند. 
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش 
عمومي مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسي به 
تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي 
در سال ،1366 موسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي 
ادغام و سازمان حسابرسي تشکیل شد. در سال ،1372 
قانون »استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران 
ذي صالح به عنوان حسابدار رسمي« به تصویب مجلس 
شوراي اسالمي رسید. به موجب این قانون، دولت مي تواند 
حسب مورد نیاز از خدمات حسابداران رسمي در مواردي 
چون حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت هاي سهامي 
عام، شرکت هاي سهامي خاص، شرکت هاي غیرسهامي 
و شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده)7( اساسنامه 
قانوني سازمان حسابرسي و همچنین حسابرسي مالیاتي 
اشخاص حقیقي و حقوقي استفاده کند. در سال 1374 آیین 
نامه »تعیین صالحیت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب 
آنان« موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات 
محترم وزیران رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صالحیت 
حسابداران رسمي توسط وزیر امور اقتصادي و دارایي تعیین 
و معرفي شد. در اوایل سال 1375 در اجراي آیین نامه تعیین 
صالحیت حسابداران رسمي، وزیر محترم امور اقتصادي 
و دارایي، هیاتي 10 نفره متشکل از 7 نفر عضو هیات 
تشخیص صالحیت حسابداران رسمي و 3 نفر حسابدار دیگر 
را به عنوان نخستین حسابداران رسمي معرفي کردند تا ظرف 
شش ماه، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و براي تصویب 
نهایي به هیات وزیران تقدیم کند. این اساسنامه در مهلت 
مقرر تهیه شده و در شهریورماه 1378 به تصویب هیات 
محترم وزیران رسیده است. همچنین در سال 1378 آیین 
نامه چگونگي استفاده از خدمات و گزارش هاي حسابداران 
رسمي و موسسات حسابرسي موضوع تبصره )4( ماده واحده 
»قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران 
ذي صالح به عنوان حسابدار رسمي« توسط وزارت امور 
و  کارشناسان  از  جمعي  با شرکت  و  دارایي  و  اقتصادي 
صاحب نظران تهیه شده و به تصویب هیات محترم وزیران 
رسید. برگزاري اولین گردهمایي حسابداران رسمي ایران در 
پایان خردادماه،1380 عملیات اجرایي شناسایي متقاضیان 
عضویت در جامعه حسابداران رسمي ایران به پایان رسید 
و این افراد در پایان خردادماه 1380 دعوت شدند.  نخستین 
دوم  در  ایران  رسمي  حسابداران  جامعه  عمومي  مجمع 
شهریورماه 1382 با هدف انتخاب اعضاي شوراي عالي 
تشکیل شد. در این جلسه 11 نفر اعضاي اصلي شوراي 
عالي و 3 نفر اعضاي علي البدل توسط راي مستقیم اعضاي 
جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمي ایران 
رسماً آغاز شد. در ادامه به تدریج اعضاي هیات مدیره و 
کارگروه هاي تخصصي توسط شوراي عالي و اعضاي هیات 
عالي نظارت توسط وزیر محترم امور اقتصادي و دارایي تعیین 

شدند و کار خود را آغاز کردند.

تاریخچه حسابرسي 
در ایران
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در راستای انتشار کتاب توانمندیها،پتانسیلهاو فرصتهای سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی 
گفتگویی با رییس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی ودبیرستاد سرمایه گذاری و نایب 
رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان انجام شده است که اهم مطالب ارائه شده توسط 

ایشان به شرح ذیل می باشد .
با توجه به اهمیت ،ضرورت و نقش سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای 
کسب و کار و لزوم شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و معرفی آنها به متقاضیان سرمایه 
گذاری،الزم است مزیت های نسبی استان در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری به 
درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولد ترین و کارآمد ترین بخش ها 

زمینه استفاده کارآمد از منابع موجود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد.
استان خراسان جنوبی نیز به عنوان شرقی ترین استان کشور در سال 1383 از خراسان 
بزرگ جدا و به عنوان استانی جدید شناخته شدکه دارای مزیت های ویژه ای در بخش های 
مختلف اقتصادی می باشد. وجود 14 دانشگاه معتبر و مختلف دولتي و غیر دولتي و 5 مرکز 
آموزش عالي با سابقه طوالني و برخورداري از اساتید و هیئت علمي مجرب و داشتن بیش 
از 4000 دانشجودر استان نشان دهنده  وجود نیروی متخصص و تحصیل کرده فراوان در 

استان است.
وجود 207 معدن در حال بهره برداری با اشتغال 2392 نفر وتولید 27 نوع ماده معدنی با میزان  
467 میلیون تن برآورد ذخیره معدنی غنی در کنار وجود 6 شهرک و 6  ناحیه صنعتی فعال 
که به طور کلی از امکانات و زیرساخت های تقریباً مناسبی برای استقرار صنایع برخوردار 

می باشند.از جمله قابلیت های محوری موثر در استان است.
مزیت عمده کشاورزی در استان رتبه اول در تولید زرشک و عناب ، رتبه دوم در تولید 
زعفران، رتبه سوم در تولید پنبه وانار، رتبه پنجم در تولید گل نرگس و حدود 80 نوع گونه 
دارویی...است . استفاده از دشت ها و حاشیه کویر در پرورش دام نظیر شتر)حدود 15 درصد 
جمعیت شترکشور( و گوسفند بلوچی با تولید پشم بسیار مرغوب و  بز کرکی با تولید کرک با 

ارزش اقتصادی باالاز جمله قابلیت های دامپروی دراستان است.
برخورداری استان از پیشینه تاریخی – فرهنگی– اسالمی غنی و اصیل ،وجود بیش از 
1189  اثر تاریخی شناسایی شده در سطح استان ، ثبت بیش از 589  اثر و11باغ تاریخی 
در فهرست آثار ملی کشور ، وجود محوطه ها و تپه های تاریخی با بیش از 5 هزار سال 
قدمت در سطح استان ،وجود انرژي هاي تجدید شونده خورشیدي، بادي و ... نشان دهنده 
قدمت فرهنگ، هنر،ارزش اکولوژیکی و پتانسیل های بکرو قابل سرمایه گذاری  در استان 

می باشد.

   دارا بودن ویژگي خاص ژئو پلیتیکي و بیشترین مرز مشترک با کشور افغانستان در کنار 
فعالیت 4 بازارچه مرزي فعال به نام هاي گلورده»میل 73«، ماهیرود»میل 78«، » یزدان 
« و »دو کوهانه« واستقرار استان در مرکز ثقل محور ترانزیتي چابهارـ زاهدان – بیرجند– 
مشهد - سرخس )خط ارتباطي بندر مهم چابهار در جنوب شرقي ایران و سرخس در 
همسایگي تعدادي از کشورهاي CIS(، مجوز احداث منطقه ویژه اقتصادي در شهرستان 
بیرجند از سوي دولت  ، امکان اتصال مرکز استان به راه آهن سراسري و مهم بافقـ  مشهد 
در آینده و همچنین استقرار مرکز استان در مسیر ترابري هوایي منطقه )بین المللي( و توسعه 

ظرفیت هاي ترابري هوایي... از قابلیتهای مهم تجاری در استان می باشد.
با توجه به واقعیت های موجود و ضرورت تجزیه وتحلیل عینی وعملی وبهره گیری هر چه 
بهتر از ظرفیت های سرمایه گذاری اقتصاد خراسان جنوبی برآن شدیم در ادامه چاپ کتاب 
اول تحت عنوان »راهنمای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی«که در زمینه فرآیند های 
صدور مجوز و پروانه فعالیت های اقتصادی و رفع موانع قانونی و تسریع وتسهیل در قوانین و 
مقررات پیش روی بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نگاشته شده است. کتاب دوم)کتاب 
حاضر( تحت عنوان کتاب »توانمندی ها، پتانسیل ها وفرصت های سرمایه گذاری استان 
خراسان جنوبی« با هدف ارایه قابلیت ها، توانمندی ها، فرصت ها، مزایا و مشوق های 
سرمایه گذاری با استفاده از اطالعات،آمار و توان کارشناسی کلیه دستگاه های اجرایی 
استان بانزدیک به 4000 نفر ساعت کار کارشناسی جمع آوری وتدوین نماییم. این کتاب 
شامل دوازده فصل به این شرح است: خراسان جنوبی در یک نگاه، سیمای امور اجتماعی 
وفرهنگی، وضعیت امورزیربنایی ومزیت های عمومی استان، محیط زیست، سیمای میراث 
فرهنگی وگردشگری وصنایع دستی، سیمای صنعت ومعدن ،سیمای کشاورزی،سیمای 
بازرگانی وخدمات، سیمای شهرستان های استان، فرصت های سرمایه گذاری، مشوق ها 
ومزیت های استان و پرسش و پاسخ در زمینه سرمایه گذاری به دو زبان فارسی و انگلیسی  
نگاشته شده است.الزم به ذکر است سرمایه گذاران محترم همواره و در طول مدت سرمایه 
www. گذاری خود می توانند به»مرکز خدمات سرمایه گذاری استان « به آدرس اینترنتی

investin-sk.ir  مراجعه و ازخدمات آن بهره مند شوند. در ضمن نسخه الکترونیکی هر 
دو کتاب نیز  در همین سایت موجود می باشد.

امید است این کتاب که در راستای شناسایی وگردآوری فرصت های سرمایه گذاری 
وتوانمندی های اقتصادی استان نگاشته شده است بتواندراهنمایی جهت آشنایی سرمایه 
گذاران خارجی وداخلی با مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری در استان بوده و موجبات 

رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم آید.

کتاب توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های 
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی منتشر گردید

سید مهدی رمضانی: رییس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

گفت و گو
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- جناب آقای بیجاری لطفاً به عنوان اولین سؤال 
های  فعالیت  و  وظایف  مهمترین  از  ای  خالصه 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری را بیان 

فرمائید.
اقتصادی و تولیدی  امور  1. دبیر کارگروه  تخصصی 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  مجموعه  زیر 
شامل برگزاری جلسات ماهانه، تبیین و تنظیم دستور 
جلسات، پیگیری مصوبات و گزارش گیری و ارزیابی 
ذیل  3گانه  کاری)کارشناسی(  های  کمیته  عملکرد 
و  صنعت  های  کمیته  بر  مشتمل  مذکور،  کارگروه 

معدن، آب و کشاورزی، بازرگانی
 -1 های:  کارگروه  در  فعال  حضور  و  عضویت   .2
اشتغال و سرمایه گذاری، 2- آمایش، محیط زیست و 
توسعه پایدار،  3- تحول اداری و 4- توسعه صادرات. 
با  انطباق فعالیت های اقتصادی استان  3. نظارت بر 

اهداف و خط مشی های توسعه ملی و منطقه ای.
4. ارائه برنامه های امور اشتغال و سرمایه گذاری در 

استان و انجام وظایف کارگروه های ذیربط.
5. همکاری و تهیه راهکارهای الزم در امور مربوط به 

بازرگانی خارجی استان و توسعه صادرات.
کلیه  از  برداری  بهره  منظور  به  و شناخت  بررسی   .6
و  اقتصادی  های  زمینه  در  استان  موجود  امکانات 
ارائه پیشنهاد و راه حل های مناسب به دستگاه های 
برای رفع  پیگیری های الزم  انجام  و  اجرایی ذیربط 

نارسایی ها، مشکالت و مسائل آنان.
کشاورزی،  های  طرح  تنظیم  و  تهیه  در  نظارت   .7
و  اجرایی  تجارب  به  توجه  با  اقتصادی...  و  صنعتی 

ضرورت ها و جهت سیاسی و اجتماعی منطقه.
امر  در  ذیربط  ارگانهای  با  همکاری  و  هماهنگی   .8

امور  پیشرفت  گزارشات  ارائه  و  کشاورزی  و  صنعت 
و سایر  مافوق  مقامات  به  استان  تولیدی  و  اقتصادی 

مراجع ذیربط.
9. ایجاد هماهنگی در زمینه امور بانکی استان. 

10. نظارت در توزیع عادالنه ارزاق عمومی و کاالهای 
اساسی.

تشکیل  در  مراقبت  و  نظارت  و  موجبات  تأمین   .11
ارتقاء کیفیت  نان و  جلسات مربوط به قیمت گذاری 
آرد  قبال  اجرای سیاست  دولت در  نان و همچنین  

و گندم.
12. پیگیری برای فراهم ساختن زمینه صدور کاالهای 
تولیدی و صادراتی استان توسط دستگاه های اجرایی 

با هماهنگی وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط.
13. هماهنگی در خصوص اعزام هیئت های تجاری 
منظور  به  ها  هیئت  پذیرش  و  خارجی  به کشورهای 

توسعه صادرات غیر نفتی و امر سرمایه گذاری.
جهت  چهارگانه  های  کمیسیون  در  عضویت   .14
و  کشاورزی  های  طرح  به  زمین  تخصیص 
غیرکشاورزی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی به 

غیر.
کاریابی  تعیین  به  مربوط  کارگروه  در  عضویت   .15

های خصوصی و نظارت بر عملکرد آن ها.
16. انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی به منظور 
استان  تولیدی  و  اقتصادی  استعدادهای رشد  شناخت 
در جهت کمک به تعیین سیاست ها و خط مشی های 
کلی  اصول  چارچوب  در  استان  تولیدی  و  اقتصادی 

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
به  الزم  پیشنهادهای  ارائه  و  مطالعات  انجام   .17
سازمان ها و نهادهای ذیربط به منظور توسعه ظرفیت 

بخش های اقتصادی و تولیدی استان.
و  منابع  کلیه  از  بردای  بهره  و  شناخت  بررسی،   .18
امکانات اقتصادی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی،خدماتی 
ارائه  و  استان  اقتصادی  توسعه  در جهت  آن  نظایر  و 
های  دستگاه  به  مناسب  های  حل  راه  و  پیشنهادات 

اجرایی.
شورای  فعالیت  و  تشکیل  در  مراقبت  و  نظارت   .19
تابعه و همچنین  استان و شهرستان های  کشاورزی 
بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادات دستگاه های 
اجرایی استان در رابطه با مسائل مربوط به کشاورزی.

20. هماهنگی و همکاری با ارگان های ذیربط در امر 
گزارشات  ارائه  و  کشاورزی  فلزات،  و  معادن  صنعت، 

پیشرفت امور اقتصادی و تولیدی استان.
عملیات  انجام  در  هماهنگی  ایجاد  و  نظارت   .21

اجرایی مربوط  به مقررات صادرات و واردات.
22. همکاری و هماهنگی در امر نظارت بر وضعیت 
مؤسسات حمل و نقل و شناخت مسائل و مشکالت 
ارائه راه حل های مناسب به سازمان ها و  موجود و 

مراجع ذیربط
مرزی  مبادالت  ساماندهی  شورای  در  عضویت   .23
عملکرد  بر  نظارت  و  خارجی  تجارت  پایش  کمیته  و 

اقتصادی بازارچه های مرزی و پایانه مرزی استان.
بر  نظارت  و  بازار  تنظیم  کمیسون  در  عضویت   .24
نمایشگاه های و مراکز عرضه مستقیم کاال و پیگیری 

تأمین مایحتاج عمومی مردم با قیمت مناسب.
- لطفاً بفرمائید مهمترین اقدامات انجام شده در 
حوزه فعالیت دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری 
تا  شدن  استان  ابتدای  از   ( اخیر  سال  چند  در 

کنون ( چه بوده است؟

گفت و گو

برگزاری همایش بین المللی ترانزیت و 
توسعه محور شرق در سال 90

محمد علی بیجاری؛ مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استان
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1. تصویب ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

2. مشارکت در بازسازی افغانستان و ساخت گمرک و 
مرکز فنی حرفه ای برای طرف افغانی در والیت فراه

3. پیگیری ایجاد دانشگاه صنعتی بیرجند
4. پیگیری و قرار گرفتن استان در قلمرو مناطق کمتر 

توسعه یافته
5. پیگیری خاص در جهت توزیع اعتبارات طرح توازن 

منطقه ای در سال های ابتدایی تقسیم استان
6. پیگیری توزیع کمک های فنی و اعتباری

7. پیگیری بحث اشتغال خرد
8. پیگیری راه اندازی و استقرار ادارات کل در استان) 
ارتقاء ادارات( و اعتبارات  راه اندازی در ابتدای تقسیم 

استان
 78 میل  مرزی  پایانه  و  گمرک  ایجاد  پیگیری   .9

)ماهیرود(
کوچک  های  بنگاه  طرح  راهبری  و  پیگیری   .10

زودبازده اقتصادی
11. دبیری ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 
استان تا سال 1388 و پیگیری امرو مربوط به سرمایه 

گذاران خارجی در استان
12. پیگیری رفع مشکالت واحدهای بحرانی در استان

13. پیگیری مستمر ایجاد شعبه بانک توسعه صادرات 
ایران که در سال 86 دفتر ارتباط با مشتریان و در سال 

89 شعبه بانک در بیرجند ایجاد شد.
14. پیگیری تصویب و استقرار شهرک صنعتی شماره 

2 بیرجند) شهرک پتروشیمی و صنایع سنگین(
15. پیشنهاد ایجاد نواحی صنعتی در کلیه بخش های 
استان که فاقد شهرک و ناحیه صنعتی می باشند که 
و معدن  کارگروه صنعت  استاندار محترم،  تأیید  مورد 
و  قرارگرفت  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  و 
زمین تهیه شد، مطالعات الزم انجام گرفته و در شرف 

ایجاد می باشد.
بین  همایش  برگزاری  پیشنهاد  تصویب  و  طرح   .16
المللی خراسان جنوبی، ترانزیت و توسعه محور شرق 
و انجام امور دبیرخانه اجرایی همایش به مدت 2 سال 

که در سال جاری برگزار خواهد شد.
مجاز  مرز  به  بیرجند  فرودگاه  تبدیل  پیگیری   .17
هوایی، توسعه زیرساخت ها و برنامه پروازی فرودگاه 
به  خارجی  پروازهای  نخستین  اندازی  راه  و  بیرجند 

مقاصد حج و سوریه.
روشهای  و  گذاری  سرمایه  همایش   3 برگزاری   .18

تأمین مالی با مشارکت سازمان سرمایه گذاری
19. پیگیری مصوبات سفرهای هیئت محترم دولت به 
استان و تنظیم پیش نویس مصوبات سفرهای جدید و 

دبیری ستاد سفرها
ها،  هتل  جمله  از  ها  زیرساخت  ایجاد  پیگیری   .20

دائمی  سایت  شهرداری،   بار  تره  و  میادین  سازمان 
احداث  صادراتی،  پایانه  استان،  المللی  بین  نمایشگاه 
ـ  بیرجند  ـ  رفسنجان  نفتی  های  فرآورده  لوله  خط 

مشهد و ...
نتایج  خصوص  در  لطفاً  بیجاری  آقای  جناب   -
معدن  و  صنعت  آمایش  های  طرح  از  حاصل 
صورت  اقداماتی  چه  کنون  تا  اینکه  و  استان 

گرفته توضیحاتی بفرمائید.
تعداد 14 طرح اهدایی با مجموع سرمایه گذاری 4207 
نفر   1076 شده  بینی  پیش  اشتغال   و  ریال  میلیارد 
برای  استان  معدن  و  صنعت  آمایش  طرح  محل  از 
 65/5 و  ریال  میلیارد  مجموعًا1083  تسهیالت،  اخذ 
میلیون دالر به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند 
که از این تعداد یک طرح پیگیری نکرده، 2 طرح به 
دلیل جایگزینی  در حال تکمیل مدارک  در بانک می 
باشند، 2 طرح نیز مدارک را به صورت کامل به بانک 
ارائه داده اند، ارزیابی فنی، اقتصادی 4 طرح در بانک 
در دست  انجام می باشد، 1 واحد در حال انعقاد قرارداد 
با بانک بوده و 2 طرح با بانک انعقاد قرارداد نموده و 
عملیات اجرایی آنها در دست انجام می باشد، 2 واحد 
به بهره برداری رسیده است که یک واحد فاز دوم را 

نیز در دست احداث دارد.
امور  در  جنابعالی  کاری  حیطه  آنجائیکه  از   -
اقتصادی و تولیدی استان بوده خواهشمند است 
بفرمائید مهمترین مشکالت طرح های اقتصادی 
حل  راستای  در  و  باشد  می  چه  استان  تولیدی 
پیشنهاداتی  چه  بخش  این  مشکالت  و  مسائل 

دارید؟
1. کمبود منابع بانکی و محدودیتهای ایجاد شده در 

پرداخت تسهیالت به طرح های اشتغال زایی
بودن  و کم  بانکی  تسهیالت  نرخ سود  بودن  باال   .2

یارانه تسهیالت اشتغال زایی
و  نامناسب  مقررات  و  قوانین  و  بروکراسی  وجود   .3
دست وپاگیر در بخش های مختلف تولید، واردات و 

صادرات.
دانش  و  تخصص  ها،  آگاهی  سطح  بودن  پائین   .4
توانمندی  و  اهلیت  عدم  و  گذاری  متقاضیان سرمایه 

الزم برخی از مجریان طرح های اقتصادی 
جهت  مناسب  قوانین  و  ها  سیاست  وجود  عدم   .5
حمایت و تشویق سرمایه گذاران و مجریان طرح های 

اقتصادی خصوصًا در مناطق محروم و توسعه نیافته
6. وجود تورم باال و پیش بینی نشده در بخش های 
مختلف اقتصادی و طوالنی شدن مدت زمان اجرای 

طرح های سرمایه گذاری
7. وابستگی برخی از طرح های تولیدی به محصوالت 
ماشین  تکنولوژی،  و  فنی  دانش  بحث  در  خارجی 
به  توجه  با  که   .. و  مواداولیه  یدکی،  قطعات  و   آالت 
اقتصاد  نامطلوب  وضع  و  شده  انجام  های  تحریم 
مواجه  مشکالتی  با   را  ها  طرح  این  اجرای  جهانی 

نموده است.
واحدهای  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی  کمبود   .8
تولیدی جهت تهیه مواد اولیه و تأمین نیازهای مالی 
دیگر با عنایت به تورم  موجود و تحریم های انجام 

شده خصوصًا برای مواد اولیه خارجی

گفت و گو

* ایجاد نواحی 
صنعتی در کلیه 

بخش های 
استان که فاقد 
شهرک و ناحیه 

صنعتی می 
باشند که مورد 
تأیید استاندار 

محترم، 
کارگروه 

صنعت و معدن 
و شورای 

برنامه ریزی و 
توسعه استان 

قرارگرفت

* کمبود 
منابع بانکی و 

محدودیت های 
ایجاد شده 
در پرداخت 

تسهیالت به 
طرح های 

اشتغال زایی
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متقاضیان  سوی  از  الزم  آورده  سهم  تأمین  عدم   .9
اجرای طرح های اشتغالزایی که این موضوع طرح را 
از نظر اقتصادی و مالی با چالش مواجه نموده و اجرای 

طرح با مشکالتی همراه خواهد بود.
و  نزوالت جوی  نامساعد، کمبود  اقلیمی  10. شرایط 

تداوم  خشکسالی های متوالی در استان.
بازارهای  توزیع،  تولید،  عمده  مراکز  از  دوری   .11

مصرف و مرکز
نقل  و  حمل  شامل  زیربنایی  های  شبکه  12. ضعف 
زیرساخت های الزم  نبود  و  انرژی  توزیع  و  تأمین  و 

در استان.
13. سختگیری بانک ها در اخذ وثیقه و ضمانت طرح 
ها و عدم امکان تهیه وثیقه ملکی توسط تعدادی از 

متقاضیان تسهیالت
14. کمبود کارشناس الزم در بانک ها و دستگاه های 
که  استان  بودن  جدیدالتأسیس  به  توجه  با  اجرایی 
موجب کندی روند کار و طوالنی شدن زمان بررسی 

طرح ها گردیده است.
15. محرومیت و فقر  اقتصادی  منطقه و پایین بودن 
سطح درآمدی اکثر مردم با توجه به خشکسالی های 

متوالی در استان 
16. مغایرت آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط 
به تسهیالت با بخشنامه ها و قوانین بانک ها و عدم 
ارسال این مصوبات از سوی سیستم بانکی و در نتیحه 
عدم پذیرش از سوی بانک ها و اجرایی نشدن آن ها.

17. کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده جهت کار 
در واحدهای تولیدی و صنعتی 

افزایش  جهت  راهکارهایی  و  پیشنهادات  ارائه  ب: 
سرمایه گذاری و حل مشکالت طرح ها و واحدهای 

تولید استان: 
1. کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به منظور افزایش 
بازده نهایی سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران 
مناطق  در  خصوصٌا  اقتصادی  های  طرح  اجرای  به 

محروم و توسعه نیافته
مناطق  در  ها خصوصًا  بانک  داخلی  منابع  تجهیز   .2

محروم  و توسعه نیافته که نقدینگی  کمتری دارند.
3. بررسی و تعیین پتانسیل ها و اولویت های سرمایه 
گذاری و شناسایی طرح ها و فعالیت های مزیت دار 
در  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  توجیه  دارای  و 
برنامه ریزی مناسب و کارشناسی جهت  استان ها و 

اجرای طرح های  اقتصادی
اعمال  و  زاید  قوانین  حذف  و  بروکراسی  کاهش   .4
قوانین و مقررات مناسب و شفاف جهت اجرای طرح 

های اقتصادی
5. انجام تحقیقات و پژوهش های الزم در بخش های 
مختلف اقتصادی و استفاده از آن در اجرای طرح های 

سرمایه گذاری
بانک  تهیه  و  استان  اشتغال  جامع  طرح  تدوین   .6
اقتصادی  مختلف  های  طرح  خصوص  در  اطالعاتی 
و  بیکاران  آمار  از  دقیق  اطالع  و  کار  بازار  نیاز  و 

مشخصات و توانایی آنها
7. استفاده از کارشناسان خبره و با تجریه در دستگاه 

های اجرایی و بانک های عامل
8. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و توجیهی 

جهت کارشناسان مرتبط با تسهیالت
و  ها  طرح  مجریان  به  الزم  های  آموزش  ارائه   .9
تأمین نیازهای اطالعاتی واحدهای اقتصادی و توسعه 

آموزش های فنی وحرفه ای.
منظور  به  حمایتی  قوانین  و  ها  سیاست  اعمال   .10
تشویق سرمایه گذاران خصوصًا در مناطق محروم و 
توسعه نیافته مانند: افزایش یارانه تسهیالت، معافیت 
هزینه  تخفیف  ارزان،  زمین  واگذاری  مالیاتی،  های 

های آب، برق و ...
های  طرح  تصویب  و  بررسی  اختیارات  افزایش   .11

تسهیالتی  توسط بانک های استان
مدیریت،  نظارت،  هدایت،  امر  به  توجه  12. ضرورت 
بازارسازی  استانداردسازی کاالها و خدمات،  آموزش، 

و بازاریابی
و  استان  در  دانشگاهی  و  آموزشی  مراکز  توسعه   .13
ایجاد مراکز تحقیقاتی صنعتی، کشاورزی و تجاری و 
با کارخانجات و بخش های  ارتباط بیشتر این مراکز 

تولید و اقتصادی 
با  مخترعین  و  تحقیقاتی  های  طرح  از  حمایت   .14
دیگر  و  بالعوض  یا  و  بهره  کم  تسهیالت  اعطای 

حمایت های الزم
15. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان

ایجاد مراکز کاریابی و مرازک خدمات  و  توسعه   .16
فناوری و کسب و کار

بازارهای   شناسایی  و  مناسب  بازاریابی  انجام   .17
هدف و حمایت از صادرکنندگان کاال و خدمات 

18. توسعه و ایجاد خوشه های صنعتی، صنایع مکمل 

های  بخش  در  دستی  پایین  و  باالدستی  صنایع  و 
کشاورزی و صنعتی 

زیربنایی،  های  شبکه  تجهیز  و  توسعه  تکمیل،   .19
حمل و نقل و زیرساخت ها متناسب با نیازهای منطقه 
های  بخش  در  کارایی  و  وری  بهره  افزایش   .20
الزم،  تحقیقات  انجام  با  تولید  و  اقتصادی  مختلف 
برنامه ریزی مناسب و استفاده مطلوب و بهینه از منابع  

امکانات موجود
- لطفاً در خصوص برنامه های آتی حوزه فعالیت  
توسعه  پنجم  برنامه  قانون  راستای  در  خود 
پذیرد   انجام  حیطه  این  در  باید  که  اقداماتی  و 

توضیح بفرمایید.   
• کارخانه کویرتایر

• کارخانه سیمان  قاین
سطح  در  زراعی  سهامی  شرکت   7 تعداد   •
آباد،  سهل  آباد،  مهدی  آباد،  اسالم  استان)خضری، 
و  عماری  سرچاه  ایثارگران  دوخساران،  آیسک، 

ایثارگران خوشاب(
• تعداد 5 شهرک صنعتی فعال) شامل بیرجند، قاین، 
ناحیه   6 نیز  و  سربیشه(  سنگ  و  نهبندان  فردوس، 
صنعتی فعال ) شامل: خوسف، خضری، سربیشه، مود، 

سرایان و باغدهک بشرویه(
نسوز  مواد  منیزیم سربیشه شرکت  اکسید  کارخانه   •

کشور
آیداسرام  نیلوفر،  سرامیک  و  کاشی  های  کارخانه   •

و فرزاد
• مجتمع تولید کنسانتره مس معدن مس قله زریچ

گفت و گو
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شامل  فوالدی)  صنایع  زمینه  در  فعال  واحدهای   •
سامان فوالد، فوالدکاران، لوله و پروفیل کویر، پادسازه 

قهستان و ... (
• کارخانه قند قهستان

پاک  پنبه  و  ریسندگی  زمینه  در  فعال  واحدهای   •
کنی)شامل کارخانجات نساجی فردوس، پنبه پاک کنی 

کوثر کویر بشرویه، و پنبه پاک کنی گلناز سرایان و... (
• واحدهای فعال در زمینه صنایع چوب) شامل: درنمای 
شرق، به چوب ) حاجی زاده(، صنایع چوب یگانه )کریمی( 

و ...
سنگبری  کیمیا،  سنگ  شامل  سنگبری)  واحدهای   •

الوندی، سنگبری قیصر کویر بشرویه و ...(
• واحدهای فعال صنایع شیمیایی) شامل: کیمیا کاران 

فردوس، فرازپلیمر فردوس، تیزپاک و ... (
• مجتمع تولید مرغ  مادر جنوب خراسان

• واحدهای تولید خوارک دام شامل: ستاره کیان بیرجند و 
دان و علوفه شرق

• کشتارگاه صنعتی شرکت فروزان و قاین طیور 
• واحدهای فعال صنایع غذایی، بسته بندی و فرآوری 
محصوالت کشاورزی) شامل: بهرام تاپ توس، انارین، 

تروند زعفران، احتشام، خوشه سرخ و ... (
• واحدهای فعال تولید محصوالت لبنی) شامل نیمبلوک، 

پویا، کورش، گلزار و آنا ( 
• تندروسازان شرق 

- لطفاً بفرمائید مهمترین زمینه های سرمایه گذاری 
همچنین  و  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  استان  در 

استراتژیکی استان کدامند؟
مهمترین و اصلی ترین مزایای منطقه ای و قابلیت های 

توسعه استان خراسان جنوبی، عبارتند از : 
1. استقرار استان در مسیر شمالـ  جنوب و شرقـ   غرب 

کشور و تأثیر آن در همه ابعاد توسعه.
2. برخورداری از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر 
فعالیتهای  مکمل  عنوان  به  غیرساکن  و  ساکن  بومی 

سرمایه ای و محرک قابلیت ها
3. وجود دانشگاه ها و مراکز  آموزشی متعدد و با قدمت 
آموزشی طوالنی به عنوان مراکز تولید علم و فناوری و 

تربیت نیروی انسانی متخصص  در راستای اقتصاددانایی 
محور

4. محیط غنی فرهنگی  با قدمت زیاد به عنوان زمینه 
مشارکت مردم در توسعه استان.

5. وجود مزیت های نسبی برخی تولیدات کشاورزی  بویژه 
زرشک و زعفران و ذخایر غنی ژنیکی دامی.

6. برخورداری از ظرفیت های تاریخی، مذهبی، فرهنگی و 
طبیعی در توسعه صنعت گردشگری.

7. پیشینه منطقه در صنایع دستی به ِویژه فرش دستباف
8. وجود معادن فلزی، غیرفلزی، سنگ های تزئینی و سایر 

کانی های با ارزش صادراتی
9. امکان بهره گیری غنی از انرژی های تجدید شونده 

خورشیدی، بادی و ... 
10. امکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر در پرورش 

دام نظیر شتر و بز کرکی و برخی محصوالت کشاورزی
11. وجود مرز طوالنی و دارابودن گمرک رسمی  با کشور 

افغانستان.
12. استفاده از موقعیت ژئواستراتژیکی استان در برقراری 

امنیت ملی.
13. استقرار استان در مسیر بزرگراه های آسیایی و امکان 
استفاده از سرمایه گذاری بین المللی در توسعه شبکه حمل 

و نقل منطقه.
14. استقرار  مرکز استان در مسیر ترابری هوایی منطقه 
)بین المللی( و توسعه ظرفیت های ترابری هوایی و تبدیل 
فرودگاه بیرجند به مرز مجاز هوایی و توسعه پرواز فرودگاه 

بیرجند با امکان پرواز هواپیماهای پهن پیکر
15. برخورداری از دانش بومی و سنتی در استفاده از منابع 

آب و خاک استان
- لطفاً در خصوص اقدامات انجام شده جهت رفع 
مسائل و مشکالت طرح ها و فعالیت های مربوط به 
صادرات غیر نفتی توضیح داده و بیان فرمائید چه 
پیشنهاد و اقداماتی تا کنون از سوی این دفتر در 

این زمینه صورت گرفته است؟
1. پیگیری تجهیز آزمایشگاه اداره کل استاندارد و تحقیقات 
صنعتی جهت صادرات پسته و سایر محصوالت کشاورزی

2. پیگیری راه اندازی بورس کاال در استان جهت  صادرات 

محصوالت کشاورزی
3. پیگیری راه اندازی خدمات بارهوایی از فرودگاه بیرجند

تهران جهت  به  استان  کارشناسان  معرفی  پیگیری   .4
آشنایی با مقررات و قوانین صادرات فرش و محصوالت 

کشاورزی
5. تقویت بازارچه های مرزی استان جهت صدور کاال به 

کشور افغانستان
6. پیگیری راه اندازی شهرک صنعتی مرزی در محل میل 

78 )ماهیرود(
7. پیگیری لغو محدودیت های اعمال شده در خصوص 
صادرات سوخت به افغانستان که با محدودیت اعمال شده 
به آن کشور کاهش  استان  از  حجم صادرات غیرنفتی 

چشمگیری داشته است.
- لطفاً بفرمائید با توجه به هم مرز بودن استان با 
کشور افغانستان که به عنوان یک بازار رو به توسعه 
برای کشور ما تلقی می شود تا کنون چه رایزنی 
هایی  با نمایندگان کشور افغانستان صورت گرفته 
و نتایج و ماحصل این نشست ها و رایزنی ها برای 

استان چه بوده است.
1. امضاء تفاهم نامه همکاری های اقتصادی  و بازرگانی 
استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان در سفر سرپرست 

وزارت تجارت و صنایع افغانستان
افغانی در  ایرانی و  2. برگزاری نشست  مشترک تجار 

بیرجند
کشور  به  نفتی  مواد  و  سوخت  صادرات  مجوز  اخذ   .3

افغانستان از طریق مرز رسمی ماهیرود
4. اعزام هیئت های تجاری متشکل از بخش خصوصی و 

دولتی به کشور افغانستان در سال 1389
5. پیگیری اعزام هئیت های تجاری به کشور افغانستان و 

پاکستان در سال جاری
6. پیگیری پذیرش دانشجویان افغانستان در دانشگاه های 

استان
7. پیگیری برگزاری نمایشگاه های تخصصی در کشور 

افغانستان و بخصوص والیت فراه
و  فراه  در  ایران  کنسولگری  اندازی  راه  پیگیری   .8

کنسولگری افغانستان در بیرجند
9. پیگیری تسریع در احداث راه میل 78 به فراه که هم اکنون 
از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و حدود 50 درصد طول  مسیر 

احداث شده است.
10. پیگیری سفر استاندار محترم خراسان جنوبی  به والیت 
فراه افغانستان و والی محترم فراه به استان خراسان جنوبی 
در جهت تحکیم روابط که ان شاء ا... در سال جاری محقق 

خواهد شد.
11. احداث پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای  فراه با 
زیربنای 1920 متر مربع در زمینی به مساحت 10 هزار متر 

مربع و با اعتبار 12 میلیارد ریال.
12. احداث پروژه گمرک مرزی میل 78 طرف افغانستان با 
زیربنای 1400 مترمربع و در زمینی به مساحت 10 هزارمتر 

مربع و با اعتبار 12 میلیارد ریال.
13. امضاء تفاهم نامه های متعدد در راستای توسعه مبادالت 
اقتصادی و تجاری از جمله کشت چغندر قند در والیت 
فراه افغانستان و صدور آن به استان خراسان جنوبی جهت 
تأمین نیاز کارخانه قند قهستان شهر اسدیه و همچنین 
انجام سفرهای سیاحتی، زیارتی، درمانی و ... از سوی اهالی 

افغانستان به ایران از طریق مرز رسمی میل 78 ) ماهیرود (

گفت و گو
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قرآن کریم راجع به ضرورت کار و کوشش می فرماید: »همین که نماز به پایان رسید در روی زمین پراکنده شوید و از کرم خداوند روزی بجویید و 
خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید«. آری، اسالم بین تالش و کوشش در راه زندگی مادی و عمل در راه تهذیب نفس و به دست آوردن مواهب 
معنوی، توازن برقرار می کند. این آیه که می فرماید: »به آنچه خداوند به تو مرحمت فرموده سرای آخرت را تحصیل کن و نصیب خود را نیز از این 
دنیا فراموش مکن« به همین معنی دقیق نظر دارد. اسالم همان گونه نمی خواهد که راضی نیست انسان تمام نیروی خود را صرف تأمین زندگی مادی 
کند و به طور کلی از یاد خدا غافل شود، همچنان نمی خواهد که انسان تنها متوجه جهان دیگر شود و زندگی مادی خود را مختل کند؛ بلکه روش 

اسالم این است که انسان هم برای دنیای خود بکوشد و هم آخرت خود را فراموش نکند.
به منطور ارج نهادن به زحمات کارگران و اهمیت کار در اسالم پنج تا یازدهم اردیبهشت را هفته کار و کارگر نامگذاری کرده اند، به این جهت سراغ 

مدیر کل کار و امور اجتماعی رفته تا از ایشان در این خصوص گزارشی تهیه نماییم.
عابدین محمدی در تشریح برنامه های هفته کار و کارگر افزود: دولت در سال جدید تعهد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی جدید داشته که سهم 
خراسان جنوبی از این رقم 24 هزار و 496 فرصت شغلی است. وی تصریح کرد: خراسان جنوبی نیز در سال گذشته متعهد به ایجاد 10 هزار فرصت 

شغلی جدید بود که با برنامه ریزی صورت گرفته 16 هزار و 638 فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است.
مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی از اعالم آمادگی بانک مرکزی برای پرداختن تسهیالت 130 هزار میلیاردی برای اشتغال در کشور خبرداد 
و افزود: بخشی از این تسهیالت برای سرمایه در گردش واحدهای موجود و تمدید تسهیالت واحدهای موجود هزینه می شود و بخشی نیز برای ایجاد 
واحدهای جدیدی که دارای توجیه اقتصادی هستند. محمدی با اشاره به سال جهاد اقتصادی اظهارکرد: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری باید 

بخش دولتی و خصوصی با همکاری هم پیش روند و تحقق این اهداف نیاز به تالش همه جانبه از سوی آحاد مردم دارد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال وظیفه یک دستگاه خاص نیست، تاکید کرد: همه دستگاه ها باید به کمک بخش خصوصی برای ایجاد فرصت های 

شغلی تالش کنند چرا که بحث اشتغال به صورت جمعی است و دولت مردان باید در این زمینه تالش کنند.
مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با بیان اینکه سهم بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و ایجاد اشتغال سهم بسزایی است، تاکیدکرد: 

وظیفه دولت مردان تأمین زیر ساخت ها موجود برای بخش خصوصی است تا مشکالت بخش اشتغال برطرف شود.
محمدی اظهارکرد: صندوق توسعه ملی نیز دارای منابع زیادی است که بخش خصوصی می تواند برای تأمین منابع خود از آن استفاده کند و سهم 

استان ها از این صندوق مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به ساماندهی مشاغل خانگی تصریح کرد: ساماندهی مشاغل خانگی توسط مجلس تصویب و ابالغ شده که زمینه خوبی هم برای زنان و 
مردان خواهد بود که زمینه اشتغال شان فراهم شود. مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های هفته کار و کارگر افزود: در این 
هفته دیدار تشکل های کارگری با امام جمعه و استاندار را داریم همچنین مسابقات ورزشی ویژه کارگران در این هفته آغاز می شود و عالوه بر این 

مسابقات مقاله نویسی نیز با عنوان نقش کارگران در جهاد اقتصادی نیز برگزار خواهد شد.

تعهد به ایجاد بیش از 24 هزار فرصت شغلی 
جدید در خراسان جنوبی

مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی:

هفته کار و کارگر؛ 5 تا 11 اردیبهشت
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حضرت رسول اکرم )ص( فرمود:  
ُقوا َو لَو بِتَمَرٍة َفاِنَّهاتَسدُّ ِمَن الجائِِع َوُتطِفی الَخیئََة َکما ُیطِفی ُء الماُء النّاَر تََصدَّ

صدقه بدهید اگر چه یک خرما باشد. زیرا رنج گرسنه ای را کم کرده، گناه را خاموش می کند، همان گونه که آب آتش را خاموش می کند.

صدقه، برکت مال
رسول اکرم )ص( فرمود: حضرت خضر روزی از بازار بنی اسرائیل گذر می کرد که ناگهان چشم مسکینی به او افتاد و گفت: به من صدقه بده، تا خداوند به تو برکت 
دهد. خضر فرمود: من به خدا ایمان دارم اما چیزی ندارم به تو بدهم. مسکین گفت: تو را به خدا قسم می دهم که به من کمک کن؛ زیرا  احساس  می کنم  تو آدم 
خیری هستی. فرمود: تو مرا به خدای بزرگ قسم دادی ولی من هیچ چیز ندارم تا به تو انفاق کنم مگر اینکه مرا بفروشی ) به عنوان برده ( حضرت خضر خودش را 
در راه خدا به چهارصد درهم فروخت  اما خریدار از او کار نمی کشید. حضرت فرمود: تو مرا برای خدمت خریدی! چرا به من کار نمی دهی؟ گفت: سزاوار نیست که 
پیرمرد را به زحمت اندازم. خضر فرمود: من به هر کاری قادرم و زحمت نخواهد بود. خریدار گفت: پس برخیز و این سنگ ها را جابجا کن؛ ) در حالی که بریا انتقال هر 
سنگ قدرت شش نفر الزم بود( حضرت خضر بلند شد و در همان ساعت سنگ ها را به مکان معین انتقال داد. مرد خیلی خوشحال شد و تشویق کرد و گفت: کاری 

کردی که یک نفر نمی توانست عمل کند.
روزی برای مرد، سفری پیش آمد به حضرت خضر گفت:تو آدم امینی هستی ، جانشین من باش و چون پیرمرد هستی نیازی به کار کردن تو نیست و به خود زحمت 
نده. فرمود: زحمتی نیست قدرت انجام هر کاری را دارم. مرد گفت: حال که چنین است خشتی درست کن تا برگردم خانه ای بسازیم. حضرت خضر به تنهایی خشت ها را 
آماده کرد و خانه محکمی هم ساخت. مرد که از سفر برگشت، خیلی تعجب کرد و پرسید: تو را قسم می دهم به خدا بگو کیستی؟ تو شخص عادی به نظر نمی رسی. 
حضرت خضر فرمود: چون مرا به خدا قسم دادی مجبورم قضیه را بگویم. من همان خضر هستم که شنیده ای. چون فقیری مرا به خداوند متعال قسم داد و من چیزی 
از مال دنیا نداشتم، خود را به تو فروختم تا مشکل او حل شود. زیرا هر کس سائلی را رد کند در حالی که می تواند به او کمک کند، روز قیامت به شکلی محشور می 
شود که در صورت او پوست و گوشت و خون وجود ندارد. فقط استخوان است و بس. یعنی به صورت اسکلت بین مردم ظاهر خواهد شد. آن مرد گفت: پدر و مادرم 
فدای تو باد! تمام وجود و اموالم در اختیار شماست. خضر فرمود: مرا رها کن تا خدا را عبادت کنم. عرض کرد: شما آزاد هستید. حضرت خضر فرمود:  خداوند  را شاکرم 

که بعد از بردگی مرا آزاد نمود.

علت تحریم ربا از دیدگاه امام صادق )ع(

هشام بن حکم از امام صادق)ع( علت تحریم ربا را سؤال کرد، حضرت در جواب فرمودند: اگر ربا حالل باشد مردم از کسب و تجارت و آن چیزهایی که زندگی مردم به آنها وابسته است 
)مانند صنایع پوشاک و خوراک و حرفه و فن هایی که مورد نیاز است( دست می کشند. بنابراین خداوند، ربا را حرام نمود تا مردم از راه تجارت و خرید و فروش، روزی حالل به دست  

آوردند و از حرام دوری کنند.
 از فرمایش امام صادق)ع( نتیجه می گیریم که اگر رباخواری در جامعه، رواج پیدا کند، چرخ اقتصادمملکت مختل می شود و پولها راکد شده، و استعدادهای انسانی در نورآوریهای صنعتی 
و تولیدی شکوفا نمی شود و در نهایت، مردم به دو گروه زحمتکش و راحت طلب  تقسیم می شوند و پولهای باد آورده به جیب  کسانی خواهد رفت که پول خود را به جای قرض الحسنه 
به صورت ربا می دهند و چند برابر می گیرند و تنها به فکر عیش و نوش و راحتی خودشان هستند و کاری به ایجاد شغل و پیشرفت صنایع و تولیدات ندارد. در نتیجه چنین کشوری 

هرگز به استقالل اقتصادی  و عدالت اجتماعی نخواهد رسید. 

 آمیزه هایی
از اسالم

اقتصاد اسالمی
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در  را  و بخشش خود  است که فضل  ستایش مخصوص خداوندی 
تمامی مخلوقات منتشر ساخته و دست جود و سخایش را به سوی 
آنان گشوده است! او را در تمام کارهایش ستایش می کنیم و برای 
رعایت حقوقش از او یاری می طلبیم; و گواهی می دهیم که جز او 
معبودی نیست و محّمد بنده و فرستاده اوست. او را فرستاد تا فرمان 

حق را آشکارا بیان کند، و به تبیین اوصافش بپردازد. 
او با امانت رسالت خویش را ادا کرد و با راستی و درستی به راه خود 
ادامه داد و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذارد. پرچمی که هر 
از آن عقب  از دین خارج شود! و هر کس  از آن پیشی گیرد  کس 
بماند، هالک گردد! و آن کس که همراه و مالزم آن باشد )به سر 

منزل سعادت( می رسد. 
راهنمای این پرچم، با تأنّی سخن می گوید و دیر به پا می خیزد; 
اّما هنگامی که به پا خاست، با سرعت و قاطعّیت پیش می رود. اّما 

الَْحْمُد هللِِ النَّاِشِر ِفی الَْخلِْق َفْضلَُه، َو الَْباِسِط ِفیهْم بِالُْجوِد َیَدُه. نَْحَمُدُه ِفی َجِمیِع أُُمورِهِ، َو نَْسَتِعیُنُه َعلَی رَِعاَیِة ُحُقوِقِه، َو نَْشَهُد أَْن اَل إِلَه 

َمَها  ، َمْن تََقدَّ داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، أَْرَسلَُه بَأَْمِرهِ َصاِدعاً، َو بَِذْکِرهِ نَاِطقاً، َفأَدَّی أَِمیناً، َو َمَضی َرِشیداً; َو َخلََّف ِفیَنا َراَیَة الَْحقِّ َغْیُرُه َو أَنَّ ُمَحمَّ

َمَرَق، َو َمْن تََخلََّف َعْنَها َزَهَق، َو َمْن لَِزَمَها لَِحَق، َدلِیُلَها َمِکیُث الَْکالِم، بَِطیُء الِْقَیاِم، َسِریٌع إَِذا َقاَم، َفإَِذا أَنُْتْم أَلَْنُتْم لَُه رَِقابَُکْم، َو أََشْرُتْم إِلَْیِه 

بِأََصابِِعُکْم، َجاَءُه الَْمْوُت َفَذَهَب بِِه، َفلَبِْثُتْم بَْعَدُه َما َشاَء اهللُ َحتَّی ُیْطلَِع اهللُ لَُکْم َمْن َیْجَمُعُکْم َو َیُضمُّ نَْشَرُکْم، َفال تَْطَمُعوا ِفی َغْیِر ُمْقبِل، 

د،  َو اَل تَْیأَُسوا ِمْن ُمْدبِر، َفإِنَّ الُْمْدبَِر َعَسی أَْن تَِزلَّ بِِه إِْحَدی َقائَِمَتْیِه، َو تَْثُبَت اُألْخری، َفَتْرِجَعا َحتَّی تَْثُبَتا َجِمیعاً. أاََل إِنَّ َمَثَل آِل ُمَحمَّ

َنائُِع، َو أََراُکْم َما ُکْنُتْم تَأُْمُلوَن. ماءِ: إَِذا َخَوی نَْجٌم َطلََع نَْجٌم، َفَکأَنَُّکْم َقْد تََکاَملَْت ِمَن اهلل ِفیُکُم الصَّ َصلَّی اهلل َعلَْیَه َو آلَِه َکَمَثِل نُُجوِم السَّ

شکست ها پل پیروزی است 

زمانی که شما تحت فرمان او در آیید و با انگشت به سوی او اشاره 
کنید )و همه تسلیم فرمان او گردید( مرگ او فرا می رسد و دورانش 
خداوند  تا  بود،  خواهید  انتظار  در  مدتی  او،  بعداز  و  شود  می  سپری 
به  را  پراکندگیتان  و  نماید  جمع  را  شما  که  کند  ظاهر  را  شخصی 
جمعّیت مبّدل سازد. بنابراین، به چیزی که نیامده، دل نبندید و نسبت 
به آنچه گذشته، مأیوس و نگران نباشید! زیرا آن کس که پشت کرده، 
ممکن است یکی از پاهایش بلغزد و دیگری برقرار ماند. سپس هر 

دو با هم، به جای خود باز گردد و ثابت شود )و پیروزی بیافریند(. 
آگاه باشید! آل محّمد)صلی اهلل علیه وآله( همانند ستارگان آسمانند 
که هرگاه یکی از آنها غروب کند، دیگری طلوع می کند. گویا )می 
بینم در پرتو خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(( نعمت های الهی بر 
شما کامل شده، و آنچه را آرزو داشته اید، خدا به شما ارزانی داشته 

است.

اقتصاد اسالمی

نهج البالغه
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منطقه ویژه اقتصادی بیرجند- مزایا و مشوق ها
اولین دوره سفر ریاست محترم جمهوری و هیئت دولت  در 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مطرح و  به استان طرح 
به تصویب هیئت محترم وزیران رسید  طرح منطقه اقتصادی 
شورای  محترم  مجلس  توسط   89/07/04 تاریخ  در  بیرجند 
شورای  تائید  به   89/07/14 تاریخ  در  و  تصویب  اسالمی 
جمهور  رئیس  توسط    89/09/11 تاریخ  در  و  رسید  محترم 
به  زمینی  در  منطقه  این  گردید.  ابالغ  اجراء  جهت  محترم  
شرقی  شمال  کیلومتری   18 فاصله  در  هکتار   455 مساحت 
بیرجند؛ احداث  المللي  بین  نزدیکی فرودگاه  بیرجند در  شهر 
ریزي  برنامه  و  تامین  مراحل  حاضر  حال  در  شد.  خواهد 
ساخت  در  مشارکت  براي  گذار  سرمایه  جذب  و  زیرساختها 

منطقه ویژه در حال پیگیري مي باشد.
اقتصادی  توانمندیهای  و  بیرجند  اقتصادی  منطقه  مزایای 

استان:
1-  وجود فرودگاه بین المللي بیرجند بعنوان مرز مجاز هوایي 

در مجاورت منطقه ویژه اقتصادي
2-  بالمعارض و نسبتًا هموار بودن زمین مذکور  

3-  وجود گمرک و پایانه مرزي ماهیرود ) میل 78( در فاصله 
195 کیلومتري منطقه ویژه 

افغانستان و  با کشور  استان خراسان جنوبي  4-  همسایگي 
فاصله 310 کیلومتري منطقه ویژه اقتصادي بیرجند با شهر 

فراه مرکز والیت فراه کشور افغانستان 
5- قرار داشتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتي چابهار- 

زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس
6- فراهم بودن زمین، آب، برق ، راه ارتباطي و زیرساختهاي 

مخابراتي و IT در منطقه ویژه اقتصادي بیرجند
7- قوانین و مقررات خاص حمایتي  دولت  از قبیل سهمیه 
خاص  مالیاتي  معافیتهاي   ، ارزي  و  ریالي  بانکي  تسهیالت 

مناطق محروم و ....
8-  وجود 4 بازارچه مرزي فعال در استان ) دوکوهانه ، میل 

78 ، میل 73 و یزدان (
9- مجاورت زمین منطقه با خط انتقال گاز به شهر سربیشه

10-  عبور بزرگراه شهید کالنتري از مجاورت منطقه
11-  عبور خط 400 کیلو ولت یزد - قائن - بیرجند - زاهدان 

از نزدیکي اراضي منطقه ویژه
12- نزدیکي پست 400 کیلوولت برق با منطقه ویژه 

13- وجود نیروي انساني ماهر و تحصیلکرده در تمامي رشته 
هاي دانشگاهي

ایجاد  براي  محیطي  زیست  محدودیتهاي  بودن  کم    -14
واحدهاي مختلف صنعتي و معدني

15- ساختار زمین شناسي منحصر به فرد و وجود پتانسیلهاي 
معدني در استان 

16- مزایاي مالي سرمایه گذاري در استان از قبیل:
* تضمین اصل و سود حاصل از سرمایه گذاري هاي خارجي 
گذاري  سرمایه  از  حمایت  و  تشویق  قانون  پوشش  تحت 

خارجي
وام هاي  بهره  نرخ  در  از 25 درصد تخفیف  برخورداري    *

دریافتي از صندوق ذخیره ارزي نسبت به سایر استان ها
تا 10  به میزان 100 درصد  بر درآمد  *  بخشودگي مالیات 
کیلومتري   30 شعاع  از  خارج  صنعتي  واحدهاي  براي  سال 

مرکز استان

اطالعیه
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0%

فروردین
38%

اردیبهشت
40%

خرداد
22%

مقايسه ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی 
  ١٣٩٠در بهار 

عملکرد بورس منطقه ای خراسان جنوبی  - زمستان  89

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در زمستان 89 برابر 103652 میلیون ریال بوده است که از 
این مقدار 31 درصد در دی ماه ، 48 درصد در بهمن ماه و 21 درصد در اسفند ماه انجام شده است .

مأخذ :تاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی

شرح
فروش سهمخرید سهم

ارزش معامالت  
)میلیون ریال(

میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

5,572,52617,8134,511,86514,17531,988دی

9,114,05328,0505,800,02921,45749,507بهمن

3,754,80111,2892,672,32710,86822,157اسفند

18,441,38057,15212,984,22146,500103,652جمع

شرح
فروش سهمخرید سهم

ارزش معامالت  
)میلیون ریال(

میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

9,457,62430,5265,287,79318,92949,455فروردین

6,764,96427,6677,322,85125,07752,744اردیبهشت

3,423,41110,7816,926,06818,38129,162خرداد

19,645,99968,97419,536,71262,387131,361جمع

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در بهار 1390 برابر 131361 میلیون ریال بوده است که از این مقدار 
38 درصد درفروردین ماه ، 40 درصد در اردیبهشت ماه و 22 درصد در خرداد ماه انجام شده است .

عملکرد بورس منطقه ای خراسان جنوبی  - بهار  1390

دي
31%

بهمن
48%

اسفند
21%

مقايسه ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی 
٨٩در زمستان 

گزارش
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عملکرد  شرکت های بیمه استان 
)  ایران ، آسیا ، دانا ، البرز ( زمستان  89

جمعالبرزداناآسیاایراننوع بیمه

ارزش 
)میلیون ریال(

حق بیمه صادره
5707096016153570178525

73%12%8%7%100%

خسارت پرداخت 
شده

6120798605001654082608

74%12%6%8%100%

تعداد

بیمه نامه صادره
4775610153851872632145728

33%7%58%2%100%

خسارت پرداخت 
شده

8592434435522513606

63%3%32%2%100%
مأخذ : بیمه های دولتی استان خراسان جنوبی )  ایران ، آسیا ، دانا ، البرز (

طبق جدول ، میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های دولتی استان در زمستان سال 89  بالغ بر 78525 
میلیون ریال است که بیشترین حق بیمه صادره مربوط به شرکت بیمه ایران با  57070 میلیون ریال ارزش و 73 
درصد سهم  و کمترین آن به بیمه البرز با  5701 میلیون ریال ارزش و 7 درصد سهم میباشد . همچنین خسارت 
پرداخت شده برابر   82608 میلیون ریال است ، که از این میزان بیمه ایران با  61207 میلیون ریال ارزش و 
74 درصد سهم دارای بیشترین سهم و کمترین سهم به بیمه دانا با 5001  میلیون ریال ارزش و 6 درصد سهم 

میباشد .  

0

20000

40000

60000

80000

البرزداناآسیاایران

میلیون ریال

صادرهبیمهحق
شدهپرداختخسارت
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وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام كاالرتبه

35961002موکت 1

1730169فرش2

1224273لواشک3

1185912رب گوجه فرنگی4

103313591سیمان5
1872626858دیگر اقالم صادراتی 

2749442805 کل صادرات

 عمده کاالها ی صادراتی از گمرکات استان در  زمستان 89

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام كاالرتبه

705922برنج 1

125394کنجد2

81175برگه زردآلو3

4417قطعات موتور سیکلت4

31195اسپند5

9861703 کل واردات

عمده کاالها ی وارداتی از گمرکات استان در زمستان 89

مقایسه کاالهای صادراتی و وارداتی گمرکات استان در زمستان 89 
برحسب ارزش )هزار دالر(

%13موکت 
%6فرش 

لواشک
5%

رب گوجه 
%4فرنگي 

%4سیمان 

دیگر اقالم 
%68صادراتي 

برنج 
72%

کنجد
13%

برگه زردآلو
8%

قطعات موتور 
%      4سیکلت 

اسپند
3%

در جدول فوق عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان در زمستان 89 را داریم که صادرات موکت به ارزش 3596  هزار دالر بیشترین 
ارزش نسبت به دیگر کاالهای صادراتی دارد و معادل 13 درصد از کل ارزش صادرات کاالها می باشد و همچنین صادرات موکت 50 

درصد کاهش نسبت به فصل قبل ) پاییز 89( دارد. ارزش کل صادرات زمستان 89  نسبت به پاییز 89، 31 درصد کاهش داشته است.

در جدول فوق عمده کاالهای وارداتی از گمرکات استان در زمستان 89 را داریم که واردات برنج به ارزش 705  هزار دالر بیشترین ارزش 
را نسبت به دیگر کاالهای وارداتی دارد و معادل 72 درصد از کل ارزش واردات کاالها می باشد و همچنین واردات برنج 13 درصد افزایش 

نسبت به فصل قبل ) پاییز 89( دارد. ارزش کل واردات زمستان 89  نسبت به پاییز 89، یک درصد کاهش داشته است.
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عملکرد بانک های دولتی استان خراسان جنوبی 
تا پایان اسفندماه 1389

کل سپرده های بانکهای دولتی استان در پایان اسفند ماه  89  برابر 11055 میلیارد 
ریال می باشد که از این میزان  76 درصد مربوط به بانکهای تجاری و 24 درصد 
بانکهای تخصصی می باشد. سهم سپرده های جاری ، قرض الحسنه  مربوط به 
پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ، سپرده های ارزی و سایر سپرده 
ها از کل سپرده ها به ترتیب   23، 16 ،32 ، 24 ، 0 ، 4   درصد میباشد . بیشترین 
میزان مانده سپرده در بین بانکهای دولتی استان مربوط به بانک ملی به مبلغ 2579  

میلیارد ریال و سهم 23 درصد میباشد .

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

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

شرح
سپرده هاي 
دیداري ) 

جاری (

سپرده هاي 
قرض الحسنه 

پس انداز و مشابه

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

كوتاه مدت

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

بلند مدت

سپرده های 
ارزی

 سایر 
سپرده ها

 جمع 
سهم از كلسپرده ها

%217411882633220719223844576بانك هاي تجاری
%12684513001381پست بانك

%1991522682130178498تجارت
%172123164112005715رفاه
%13692502303442108110سپه

%264283607447783169115صادرات
%62617636536208153714ملت
%765295682757674257923ملي

بانك هاي 
%4046278654690245261124تخصصي

%61210090صنعت و معدن
%198523592359081175316كشاورزي

%1798925610701647957مسكن
%221315200510توسعه تعاون

%01000020توسعه صادرات
%25791815349826761946911055100جمع كل

%100%4%0%24%32%16%23سهم از كل

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

پست
بانک

وصنعتمليملتصادراتسپهرفاهتجارت
معدن

توسعهمسکنکشاورزي
تعاون

توسعه
صادرات

138

849

571

1081

1691

1537

2579

9

1753

795

512

میلیارد ریال

برابر 14312 میلیارد  پایان اسفند ماه 89   بانکهای دولتی استان در  کل مصارف 
ریال می باشد که از این میزان 23  درصد در بخش کشاورزی ،17 درصد در بخش 
، 45 درصد در بخش مسکن و ساختمان  ،16 درصد در بخش  صنعت و معدن 
بازرگانی و سایر بخشها اختصاص داده شده است. همچنین بیشترین سهم مربوط 
به بانک مسکن با  3851  میلیارد ریال است که 27 درصد از کل مصارف را شامل 

می باشد .

 مصارف بانک های دولتی استان برحسب بخش های عمده غیر دولتی اقتصادی تا پایان اسفند ماه 1389  )میلیارد ریال(

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

مسكن و صنعت و معدنكشاورزي
ساختمان

خدمات و 
سهم از كلجمعسایربازرگاني

%770214524841890280757053بانك هاي تجاری
%3154644891پست بانك

%7419447316312810327تجارت
%10229100191644863رفاه
%373657821506955سپه

%23441555934782163611صادرات
%186234539181011418ملت
%1338937317313249117ملي

%24632633912978674247بانك هاي تخصصي
%01780001781صنعت و معدن

%24367041890263618كشاورزي
%00384704385127مسكن

%27142483771توسعه تعاون
%0000000توسعه صادرات

%323424086396198728814312100جمع
%100%2%14%45%17%23سهم از كل

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

ومسکنمعدنوصنعتکشاورزي
ساختمان

سایربازرگانيوخدمات

میلیارد ریال

تخصصيبانک هاي
تجاريبانک هاي

گزارش



13
90

ار 
 به

م -
هار

 چ
اره

شم
 - 

وم
ل د

سا
 

فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی
23

طبق جدول ، کل مانده مصارف برابر 14312 میلیارد ریال می باشد که 53 درصد  
است.  بانکهای تخصصی  دیگر سهم  و 47 درصد  تجاری  بانکهای  به  متعلق  آن 
مشارکت مدنی 42 درصد و فروش اقساطی 40 درصد از کل مانده مصارف بانکهای 
بانکهای  اقساطی  فروش  در  میکنیم  مشاهده  نمودار  در  که  دارد  بر  در  را  استان 
تجاری 60 درصد و بانکهای تخصصی 40 درصد سهم دارند . همچنین در مشارکت 

مدنی بانکهای تجاری 35 درصد و بانکهای تخصصی 65 درصد سهم دارند .

  مانده مصارف دربخشهای اقتصادی بر اساس عقود اسالمي تا پایان اسفند ماه  1389 ) میلیارد ریال (

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

فروش شرح
مشاركت مضاربهاقساطي

مدني
قرض الحسنه 

اعطایي

اجاره 
به شرط 

تملیك

معامالت 
سلف

مشاركت 
حقوقي

سرمایه 
 گذاري 
مستقیم

خرید جعاله
جمع سایردین

تسهیالت
سهم از 

كل

%3404290213075341030754940317757053بانك هاي تجاری
%331713170000405891پست بانك

%44103086710001021310327تجارت
%2721466620000390334863رفاه
%46463107290000200126955سپه

%63239624209000755701163611صادرات
%63589299114300000011418ملت
%92668713255010300374053249117ملي

بانك هاي 
%2275784000267970071034674247تخصصي

%10902300000150321781صنعت و معدن
%14567884923507001100263618كشاورزي

%656031253190003000385127مسكن
%5503100001502771توسعه تعاون

%0000000000000توسعه صادرات
%56803686129102014111075566035114312100بانكهای دولتي

%100%2%0%4%1%0%1%0%7%43%3%40سهم از كل

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

میلیارد ریال7000

تخصصيبانک هاي
تجاريبانک هاي

طبق جدول ، مانده کل تسهیالت اعطائی بالغ بر 13688 میلیارد ریال می باشد که سهم 
بانک مسکن 28 درصد و بانک کشاورزی 19 درصد و بانک ملی 16 درصد میباشد .  بانک 
مسکن از 3851  میلیارد ریال تسهیالت اعطایی ، 72  درصد تسهیالت تبصره ای و تکلیفی 
و 28 درصد خالص تسهیالت عادی غیر دولتی است .  بانک کشاورزی از 2636  میلیارد ریال 
تسهیالت اعطایی ، 17 درصد تسهیالت تبصره ای و تکلیفی و 83 درصد خالص تسهیالت 
عادی غیر دولتی است .  بانک ملی از 2149  میلیارد ریال تسهیالت اعطایی ، 0 درصد 

تسهیالت تبصره ای و تکلیفی و 100 درصد خالص تسهیالت عادی غیر دولتی میباشد . 

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

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی
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این فصلنامه قصد دارد در جهت قدردانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی استان در هر 
شماره نسبت به معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید. در این شماره واحد تولیدی سیمان قاین معرفی می گردد:

معرفی

سیمان قاین
تاریخچه پیدایش سیمان

این  از سیمان مي شود  زماني که صحبت  همیشه 
چگونه  و  چیست  سیمان  که  است  مطرح  سؤال 
به  آنرا  و  یافته  آباداني دست  اکسیر  این  به  میتوان 

اشکال مختلف به کار برد.  
و  شیشه  نسوز،  سیمان،  نظیر  صنایع  از  بسیاري 
لعاب، چیني و غیره در ردیف صنایع کاني غیر فلزي 
زندگیمان  در  محصوالتشان  امروزه  که  داشته  قرار 
اصواًل  دارند.  رشدي  به  رو  و  وسیع  کاربردهاي 
قابلیت  که  آب  جاذب  و  نرم  است  گردي  »سیمان 
بهم چسباندن ذرات را به یکدیگر دارا مي باشد. بنا 
بر مطالعات انجام شده قدمت استفاده از سیمان به 
ترکیبي  سیمان  اساس  این  بر  برمیگردد.  قدیم  ُرم 
است از اکسید کلسیم )آهک( با سایر اکسیدها نظیر 
اکسید آلومینیوم، اکسید سیلیسم، اکسید آهن، اکسید 
را  آب  با  ترکیبي  که  قلیایي  اکسیدهاي  و  منیزیم 
زیر  در  همچنین  و  هوا  با  مجاورت  در  و  بوده  دارا 

آب به تدریج سخت مي گردد؛ مضافًا« اینکه اولین 
کارخانه سیمان در کشور انگلستان تأسیس شده و 
ایران نیز نخستین کارخانه سیمان در شهر ري  در 
احداث  روز  در  تن   100 ظرفیت  با   1312 سال  در 

گردیده است.
شرکت سیمان قاین  در سال 1361 به منظور احداث 
یک واحد تولید سیمان خاکستري با ظرفیت روزانه 
2200 تن در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و 
به  زمیني  در  قاین  شهرستان  مجاورت  در  کارخانه 
ماشین  عمده  و  شده  ساخته  هکتار   140 مساحت 
آالت و تجهیزات مورد استفاده  آن از شرکت هاي  
F.L.S دانمارک، SKET  آلمان و ELIN اتریش 
خریداري  و نصب شده است و سرانجام در اسفندماه 
سال  1373 به بهره برداري رسیده و در سال 1385 
با اجراي موفقیت آمیز طرح افزایش ظرفیت؛ تولید 
یافت.  افزایش  تن   2600 به  کارخانه  این  روزانه 
شرکت سیمان قاین در سال 1385 موفق به استقرار 

اساس  بر  و  شد    IMS یکپارچه  مدیریت  سیستم 
خط مشي این سیستم خود را متعهد به جلب رضایت 
مشتریان و ذینفعان از طریق اهتمام جدي به کیفیت 

محصوالت خود است.
تولیدات سیمان قاین:

الذکر  ذیل  هاي  سیمان  انواع  تولید  با  شرکت  این 
نیز خارجي خدمت  بازار داخلي در منطقه و  نیاز  به 

رساني مي نماید: 
1- سیمان پرتلند نوع 2 
2- سیمان پرتلند نوع 5

3- سیمان پرتلند پوزوالني
معمولي  مقاومت  با  یک  نوع  پرتلند  سیمان   -4

1 –325
5- سیمان پرتلند نوع یک با مقاومت باال 425 – 1

افتخارات شرکت سیمان قاین: 
با تالش و همت مدیران ارشد، میاني، کارشناسان 
و پرسنل سخت کوش درکنار برخورداري از معادن 
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فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی
معرفی25

تناژكشورردیف

179000 تنافغانستان1

41000 تنترکمنستان2

6800 تنتاجیکستان3

آمار تفکیکي صادرات به کشورهاي خریدار محصوالت این واحد تولیدي عبارتند از :

بسیار غني و مناسب براي تولید انواع سیمان و کنترل 
کیفیت سیمان هاي تولیدي در آزمایشگاه هاي مجهز 
و پیشرفته؛ توانسته ایم افتخارات ارزنده اي در سطح 

ملي  و استانـي کسب نماییم که از آن جمله اند :
براي  استاندارد  عالمت  کاربرد  هاي  پروانه  اخذ   -1

سیمان هاي تولیدي.
2- دریافت لوح صنعت  سبز در سال 1381  از سوي 

سازمان حفاظت محیط زیست کشور.
3- تنها واحد نمونه کیفي تولید سیمان درسطح ملي 
برگزیده از سوي سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي 

ایران درسال 1388.
4- دارنده گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه همکار.

5- دارنده آکردیته استاني آزمایشگاه.
صادرات به بازارهاي هدف:

راستاي  در  شرکت  این  گذشته  هاي  سال   در 
اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  کلي  هاي  سیاست 
در  خود  استقرار  منطقه  بازار  تأمین  بر  عالوه  ایران 
به صادرات محصوالت  اقدام  استان خراسان جنوبي؛ 
این شرکت به بازارهاي آسیاي میانه و افغانستان نموده 
و  ترکمنستان  افغانستان،  با کشور هاي  اکنون  و هم 
تاجیکستان در حال همکاري در بحث صدور تولیدات 

خود است.
تولیدي  محصوالت  فروش  میزان  به  نگاهي 

کارخانه سیمان قاین:

مجموع سیمان تحویلي در سال 1388 رقم  776000  
تن مي باشد .

کل سیمان تحویلي به مشتریان در سالجاري )ازابتداي 
سال تا 25 بهمن ماه 1389 ( بالغ  بر800  هزار تن 

شده است .
تا  سال  ابتداي  از  تن  درمورد صادرات  هم 226800 
89/11/25 به سه کشور صادرات داشته ایم که نسبت 

به سال قبل رشدي 3 برابري حاصل شده است .
چشم انداز آتي شرکت سیمان قاین :

EFQM 1- استقرار سیستم مدیریت
انجام  صالحیت  المللي  بین  استاندارد  استقرار   -2

. 17025 ISO آزمون
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مقدمه
با توجه به وضعیت خاص کشورهاي در حال توسعه و 
بحران هاي مالي در این کشورها امکان تأمین سرمایه 
مورد نیاز براي اجراي پروژه هاي بزرگ به راحتي فراهم 
نمي شود، بنابراین انتخاب روش تأمین مالي مناسب در 
مورد پروژه ها مسأله مهمي است. در تعدادي از پروژه ها 
با حمایت ها و اعتبارات دولتي مي توان وجوه مورد نیاز 
را تأمین کرد، اما در پروژه هاي مهم و زیرساختي مورد 
نیاز کشور که امکان تأمین وجوه کامل آن توسط دولت 
فراهم نیست مانند پروژه هاي نفتي، گازي، پتروشیمي و 
بسیاري از صنایع دیگر براي توسعه زیر ساخت ها نیاز 
اساسي براي حضور سرمایه گذاري خارجي و استفاده از 
در  دارد.  و مؤسسات خارجي وجود  بانک ها  تسهیالت 
صنعت  و  پروژه  نوع  به  توجه  با  پروژه ها  مالي  تأمین 
مرتبط با آن، حجم مالي و زمان مورد نیاز در نظر گرفته 
نظر  از  پروژه  میزبان  کشور  شرایط  پروژه،  براي  شده 
امنیت سیاسي، اقتصادي و قوانین موجود در آن، میزان 

حساسیت پروژه در آن کشور مي توان 
تأمین  براي  را  مختلفي  روش هاي 

مالي پروژه ها متصور شد. 
روش هاي تأمین مالي داخلي

حاضر  حال  در  که  تسهیالتي  انواع 
اعتبارات  یا  طرح ها  اجراي  براي 
از  عبارتند  مي  شود  ارائه  پروژه اي 
فروش  تملیک،  شرط  به  اجاره  وام، 
مشارکت  فني،  اقساطي، کمک هاي 
در سرمایه، تسهیم سود، استصناع و 

خطوط اعتباري.
)Loan( :وام

این نوع از تسهیالت براي طرح هایي 
با آثار اجتماعي و اقتصادي قابل توجه 
و  دارند  طوالني  اجراي  زمان  که 
نباشند  هم  درآمدزا  است  ممکن 
دولت  به  ها  وام  رود  می  کار  به 
وغالبابه  عمومی  مؤسسات  یا  ها 
کشورهای کمتر توسعه یافته عضو 
برای اجرای طرح های زیربنایی و 

صنعتی  اعطا می شود. 
تملیک:  شرط  به  اجاره 

)Leasing(
براي  میان مدت  اعتبار  نوع  یک 
که  است  صنعتي  طرح هاي  اجراي 
و  سرمایه اي  تجهیزات  آن  براساس 
سایر سرمایه هاي ثابت مثل کارخانه، 
ماشین آالت و تجهیزات براي صنایع، 

 روش های نوین تأمین
مالی پروژه ها

صنایع تبدیلي کشاورزي، زیربنایي، حمل ونقل و غیره 
ارائه  و عمومي  دو بخش خصوصي  استفاده هر  براي 
مي شود. این نوع از تسهیالت براي کشتي، تانکرهاي 
نفت، کشتي هاي ماهیگیري و غیره هم اعطا مي گردد. 
بعد از پایان مدت اجاره، بانک مالکیت تجهیزات را به 

مستأجر به صورت هبه منتقل مي کند.
)Instalment Sale( :فروش اقساطي

با  است.  تملیک  به شرط  اجاره  اقساطي شبیه  فروش 
این تفاوت عمده که در فروش اقساطي مالکیت سرمایه 
در زمان تحویل به ذینفع منتقل مي  شود. براساس این 
شیوه، بانک تجهیزات و ماشین آالت را خریداري مي کند 

و با اعمال درصدي سود به ذینفع مي فروشد.
 )Equity Participation( :مشارکت در سرمایه
در این روش تأمین مالي بانک در سرمایه شرکت هاي 
در حال فعالیت یا جدید در بخش خصوصي یا عمومي 
معادل 1/3  حداکثر  بانک  مشارکت  مي کند.  مشارکت 

سرمایه ثبت شده است.
)Profit Sharing( :تسهیم سود

نوعي از مشارکت است که طبق آن دو یا چند شریک 
فراهم  را  سرمایه اي  شرکت،  یک  مالي  تأمین  براي 
مي کنند. مشارکت کنندگان به نسبت سهمي که فراهم 

کرده اند در سود یا زیان شرکت، شریک هستند.
 )Line of Financing( :خطوط اعتباري

طبق این شیوه، بانک از طریق اعطاي تسهیالت، اجاره 
به شرط تملیک و فروش اقساطي به منظور کمک به 
رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط کشورهاي عضو 

)عموماً در بخش خصوصي( اعتبار مي دهد.
)Istisna’s( :استصناع

اعتبار  تأمین  از  نوع جدید  مالي یک  تأمین  این شیوه 
کاالهاي  تجارت  و  صنعتي  طرح هاي  اجراي  براي 
عضو  کشورهاي  صادراتي  تولید  افزایش  و  سرمایه اي 
است. استصناع قراردادي براي تولید کاالهاي تولیدي 
یا دیگر دارایي هاست که براساس آن تولیدکننده تعهد 
مي کند، کاالهاي مشخص را مطابق با ویژگي معین، با 

نرخ مشخص و در یک زمان خاص تولید کند.
)Technical Asistance( :کمک فني

فني  کمک هاي  برخي  بانک  مزبور،  موارد  بر  عالوه 
آوردن  فراهم  براي  وام  یا  بالعوض  به صورت  نیز  را 
تهیه  مانند  طرح ها  به  کمک  جهت  فني  مهارت هاي 
مطالعات امکان سنجي، طراحي و مهندسي، نصب و ارائه 
خدمات مشاوره  اي از قبیل تعیین سیاست ها، مطالعات 
کمتر  کشورهاي عضو  به  غیره  و  تحقیقات  بخش ها، 

توسعه یافته اعطا مي کند.
روش هاي تأمین مالي خارجي
1- روش هاي قرضي)استقراضي(

الف ( تأمین مالي شرکتی
کشور  مالي  تأمین  نوع  این  در 
اعطاي  بر  عالوه  وام  مؤسسه  یا 
نیز  آن  شدن  هزینه  نحوه  به  وام، 
نظارت کامل داشته و نوع مصرف 
را از ابتدا با وام گیرنده شرط مي کند. 
در واقع دراین شیوه تأمین مالي از 
براي  شرکت  یک  شریکان  اعتبار 
تأمین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده 

مي کنند.
پس از تعیین اعتبار شرکت، سرمایه 
پروژه  یک  اجراي  براي  الزم 
مؤسسه  توسط  مشخص  اقتصادي 
اعتباري یا بانک عامل خارجي تأمین 
حسب  بر  هم  بهره  نرخ  مي شود 
شرایط اقتصادي و ریسک کشور در 
زمان اعطاي اعتبار تعیین مي شود. 
به خصوص  پروژه  مالک  ایران  در 
ایران  دولت  بنایي  زیر  پروژه هاي 
است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه 
تسهیالت  از  مي تواند  خود  ریسک 
استفاده کند. این انتخاب اغلب براي 
پروژه هاي کوچکتر و سرمایه مورد 
نیاز کمتر مناسب است اما درایران 
به دلیل ضعف در روش هاي دیگر 
این روش با ضمانت دولت بیشترین 
روش مورد استفاده در تأمین مالي از 

منابع خارجي است. 

حسین شرفی؛ کارشناس اقتصادی
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ب ( تأمین مالي پروژه اي
وام دهنده  مؤسسه  یا  کشور  مالي  تأمین  نوع  این  در 
هیچ گونه شرطي را براي نحوه مصرف وام پرداختي قرار 
نمي دهد ودر واقع فاز تأمین مالي از فاز اجرایي آن کاماًل 

جدا است.
اصطالح رایجي در ایران در توضیح این روش وجود دارد 
به نام فاینانس خودگردان که بیشتر در مورد پروژه هاي 
نفتي رایج است و تعریف بیان شده براي آن این است که 
»به تأمین مالي گفته مي شود که بازپرداخت هاي هزینه 
انجام  تولیدي همان طرح  از محل صدور محصوالت 

شود. برخي از روش هاي تأمین مالي پروژه اي:
فاینانس 

فاینانس در لغت به معني »مالیه« یا تأمین مالي مي باشد 
و در بحث سرمایه گذاري به تأمین مالي از طریق استفاده 
از منابع داخلي و یا دریافت و استفاده از وام ارزي اطالق 

مي  شود.
به طور خالصه قراردادهاي فاینانس بدین مفهوم هستند 
به  را  وامي  خارجي  تجاري  مؤسسه  یا  بانک  یک  که 
منظور عملیات معیني به کشور و یا شرکت مشخصي 
پرداخت کرده و در واقع کنترلي روي هزینه کردن آن 
ندارد و بنابراین تعهدي نیز براي به ثمر نشستن طرح 
نداشته و در سررسیدهاي تعیین شده اي اصل و فرع آن را 
از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت 

مي  کند.
در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال 
فرا رسیدن موعد  از  زیرا پس  به کشور است،  سرمایه 
بازپرداخت وام، مي بایست اصل سرمایه به همراه سود 
آن برگشت داده شود. بنابراین مهم ترین شرط در دریافت 
وام ارزي، تخصیص آن به طرح هایي است که داراي 
توجیه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولي را 

داشته باشند.
و  خودگردان  فاینانس  شامل  روش  دو  کلي  طور  به 
تأمین مالي پروژه ها مورد استفاده  براي  غیرخودگردان 
قرار مي گیرد. در روش اول، طرح )شرکت دریافت کننده 
اعتبار( باید توانایي صدور کاال براي بازپرداخت اقساط 
روش  در  اما  باشد.  داشته  را  ارز  صورت  به  تسهیالت 
فاینانس غیرخودگردان، سرمایه الزم براي اجراي پروژه 
اقتصادي مشخص، توسط مؤسسه اعتباري و یا بانک 
عامل خارجي تأمین مي شود. مدت استفاده از منابع در 
این روش حدود 10 الي 12 سال است و نرخ بهره ساالنه 
آنها بر حسب شرایط اقتصادي و ریسک کشور تعیین 
مي شود که حدود 1 الي 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین 

بانکي لندن )الیبور( مي باشد.
یوزانس 

یوزانس در لغت به معني »فرجه«، »مهلت« و »وعده 
سرمایه گذاري  اصطالح  در  و  است  آمده  پرداخت« 
به معني توافق بر پرداخت قیمت فناوري و تجهیزات 
دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار مي  باشد. یکي 
از روش هاي استقراض کوتاه مدت، یوزانس )ورود کاال 
و خدمات به شکل نسیه( مي باشد که معمواًل بازارهاي 
پولي و مالي کشورهاي صنعتي براي حمایت از فروش 
تولیدات کشور خود آن را تأمین یا تضمین مي کنند و از 
بدترین نوع استقراض بویژه براي استقراض در حجم زیاد 

به حساب مي آید. 
بسیار  استقراض ها  از  نوع  این  بازپرداخت  زمان  زیرا 

آنها  تبدیل  و معمواًل حتي در صورت  بوده  کوتاه مدت 
به سرمایه تولیدي فرصت کافي براي به گردش درآمدن 
چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین  کشور 
متعهد، مکلف است از سایر منابع مالي خود براي تأمین 
بنابراین در کوتاه مدت منابع  اقدام کند،  بازپرداخت وام 

مالي کشور به شدت تحت فشار قرار مي گیرد. 
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس 

در روش فاینانس تنها بحث تأمین مالي و دریافت پول 
به صورت وام مطرح است، در حالي که در روش یوزانس 
بحث کاال، خدمات و یا دانش فني نیز وارد شده و در 
واقع این فناوري ها از کشور یا مؤسسه خارجي خریداري 
با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول  مي گردد. 

توسط وام دهنده این روش بسیار پرهزینه است.
خطوط اعتباري 

در این حالت دریافت کننده خط اعتباري بدون پرداخت 
هیچ گونه پولي اجازه مي یابد به اندازه معیني از تولیدات یا 
خدمات اعطاکننده خط اعتباري استفاده کرده و مطابق 

توافقات قبلي اقدام به بازپرداخت آن کند.
وام هاي بین المللي 

این روش به برقراري مشروط و مشخص براي استفاده 
از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هزینه 
شدن وام در زمان اجراي پروژه برمي گردد. در این گونه 
موارد مي بایست مطالعات امکان سنجي الزام شده توسط 
وام دهنده به انجام رسیده و توجیه فني و اقتصادي پروژه 

مورد قبول وي قرار گیرد.
2- روش های غیر قرضی )سرمایه گذاری(

الف( سرمایه گذاري مستقیم خارجي
سوي  از  بیگانه  کشورهاي  در  سرمایه گذاري  هر  به 
شرکت هاي خصوصي و افراد حقیقي )غیر از کمک هاي 

دولتي(، سرمایه گذاري خارجي گویند.
منظور از سرمایه گذاري مستقیم خارجي، مشارکت یک یا 
چند سرمایه گذار خارجي در سهام ثبت شده یک مؤسسه 
سرمایه گذار  براي  را  حقوقي  و  حق  که  است  داخلي 
ایجاد مي کند. این نوع از سرمایه گذاري داراي مزایا و 
معایب مختلفي است. از جمله مزایاي این روش براي 
دریافت کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فني، 
و  در سود  مشارکت  انساني،  نیروي  توانمندي  افزایش 
زیان، اشتغال زایي، عدم نیاز به سپردن تعهد مالي، کسب 
تجربه هاي مدیریتي و.... در عین حال با توجه به این که 
معمواًل کشورهاي سرمایه گذار به انحاي مختلف سعي 
در باالبردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال 
کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایه پذیر باید در 

تمام مراحل بسیار با دقت عمل کند.
انواع روش هاي سرمایه گذاري مستقیم خارجي:

شرکت،  از  فرعي  شعبه  ایجاد  خرید،  یا  تملک 
سرمایه گذاري مشترک، مشارکت در تولید، مشارکت در 

سود، مشارکت زماني،  مشارکت در سود 
ب( سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی

به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاري که در آن سرمایه گذار 
خارجي مایل یا واجد شرایط الزم براي داشتن سهمي از 
سرمایه و مالکیت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که 
با عنوان سرمایه گذاري غیرمستقیم شناخته مي شود جا 

مي گیرد. 
سرمایه گذاري هاي خارجي غیرمستقیم کلیه بخش ها در 
چارچوب روش هاي »مشارکت مدني«، »بیع متقابل«، 

برگشت  که  واگذاری«  برداری   بهره  »قراردادساخت 
سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادي طرح 
مورد سرمایه گذاري ناشي شود و متکي به تضمین دولت، 

بانک ها یا شرکت هاي دولتي نباشد را شامل مي شود.
در این نوع از سرمایه گذاري، کشور یا مؤسسه خارجي از 
طریق اوراق بهاداري نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، 
پروژه  مالي  تأمین  در  و...  بین المللي  مشارکت  اوراق 

مشارکت مي  کند.
تفاوت این روش با سرمایه گذاري مستقیم در این است 
که در اینجا سرمایه گذار در روند اجراي پروژه دخیل نشده 
و نظارتي ندارد و از نظر مالي تیز تعهداتي نمي سپارد؛ تنها 
در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه 

داده شده، سود دریافت مي کند. 
ج( معامالت جبراني 

در این نوع از سرمایه گذاري که به آن معامالت متقابل 
قبال  در  سرمایه گذار  مؤسسه  یا  کشور  مي گویند،  نیز 
خرید  براي  الزم  )سرمایه  نقدي  منابع  فراهم سازي 
)تجهیزات،  غیرنقدي  و  تولید(  نیروهاي  و  تجهیزات 
پروژه،  اجراي  نیازبراي  مورد  فني...(  دانش  تکنولوژي، 
اصل سرمایه )مالي و غیرمالي( خود را به همراه سود 
انتظاري از محل محصوالت یا خدمات تولیدي همان 
پروژه یا طرح هاي داخلي دیگر و یا در برخي موارد به 

صورت معادل ارزي مي نماید. 
مهمترین روش های معامالت جبرانی

معامالت تهاتری، خرید متقابل، افست، بیع متقابل
روش هاي تأمین مالي، طراحي و ساخت

تأمین مالي پروژه ها
عنوان  به  متقابل  بیع  روش  توضیح  به  دراینجا  که 

مهم ترین روش معامالت جبراني مي پردازیم
)Bay Back( :قراردادهاي بیع متقابل

این قراردادها عموما در طبقه قراردادهاي خرید خدمت 
دسته بندي مي شوند و شرکت سرمایه گذار خارجي کلیه 
تجهیزات،  نصب  خرید،  همچون  سرمایه گذاري  وجوه 
راه اندازي و انتقال تکنولوژي را بر عهده گرفته و پس 

از راه اندازي به کشور میزبان واگذار مي کند. 
شرکت  سرمایه  سود  همچنین  و  سرمایه  بازگشت 
سرمایه گذار از طریق دریافت محصوالت تولیدي و پس 

از راه اندازي طرح صورت مي گیرد. 
امکان پذیر  غیرنقدي  و  نقدي  صورت  به  پرداخت ها 
مي باشد و طرف خارجي عالوه بر تامین مالي طرح در 
مهندسي، سفارشات،  و  اجرایي  موارد مسوولیت  بیشتر 
ساخت و نصب، انتقال تکنولوژي، آموزش و راه اندازي 

را نیز متعهد مي گردد. 
در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومي 
رو به رو هستیم و طرف داخلي نظارت فني و مالي پروژه 

را بر عهده خواهد داشت.  
معامله بیع متقابل یکي از شیوه هاي تجارت متقابل است 
که نسبت به دیگر شیوه هاي آن و همچنین نسبت به 
برخوردار  پیچیده تري  شکل  از  تسهیالت  عادي  خرید 

است. 
در حالت کلي در این قرارداد، ابتدا تسهیالت و تجهیزات 
فروخته  اولیه  خریدار  به  اولیه  فروشنده  توسط  تولیدي 
اولیه  خریدار  محصوالت،  تولید  از  پس  و  مي شود 
محصوالت تولید شده توسط تجهیزات فروشنده اولیه 

را به او خواهد فروخت. 
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مقدمه
بدون شک، اهمیت نفت در اقتصاد کشور ما و صادرات 
آن نمی تواند به طور دایم به عنوان محرک چرخ های 
ی  ذخیره  این  که  چرا  باشد،  مطرح  کشور  اقتصادی 
طبیعی پایان پذیر بوده و بنا به گفته ی کارشناسان، 
پاسخگوی  تواند  می  دیگر  سال  ده  چندین  تا  تنها 
دیگر  سوی  از  باشد.  کشور  ارزی  نیازهای  از  بخشی 
کاهش ذخایر ارزی موجود و افزایش تقاضای داخلی 
دلیل این امر است که باید در جستجوی منابع جدید 
و  نفتی  غیر  اهمیت صادرات  رو  این  از  باشیم.  ارزی 
فرش  جمله  از  کشور  نسبی  های  مزیت  از  استفاده 
دستباف که قدمتی دیرینه دارد و می تواند اشتغالزایی 
می  آشکار  پیش  از  بیش  باشد،  داشته  پی  در  زیادی 
گردد که سیاست های حمایتی و تشویقی ویژه دولتی 

را می طلبد. 

استان  در  دستباف  فرش  تاریخی  پیشینه 
خراسان جنوبی

مشهورترین  جنوبي  خراسان  دستباف  فرش هاي 
به  آن  تاریخچه  بوده که  ایران در گذشته  فرش هاي 
حدود 600 سال پیش برمي گردد. صنایع دستي یکي 
به  در  و  است  اشتغال زایي  زمینه هاي  مساعدترین  از 
به  باید  و  دارد  مؤثر  نقشي  نیروهاي خالق  کارگیري 
بررسي  مورد  جوانان  مشکالت  براي  راه حلي  عنوان 

قرار گیرد.
بیش از 80 درصد ساکنان روستاها به این حرفه اشتغال 
دارند و از مناطق مهم بافت قالي مي توان به روستاهایي 
تقاب،  آسیابان،  چاج،  گسک،  درخش،  مود،  جمله  از 
کوشکک،  باغستان،  خوسف،  القار،  سربیشه،  نوکند، 
دره عباس،  فورخاص،  شاخنات،  نهارجان،  خسروآباد، 
کرد.  اشاره  استان  در  فضل آباد  و  سرچاه  رجنوک، 

محصوالت استان بیشتر گندم، زعفران، زرشک، عناب 
رواج  محدودی  گستره  در  نیز  دامپروری  است.  آلو  و 
دارد. اما فرشبافی به عنوان شغل اصلی در روستاها و 

در شهر های منطقه می باشد.
بی گمان پیشینه فرشبافی در خراسان جنوبی به سال های 
بسیار دور باز می گردد و فرش هایی که سایه نام این 
ها  آن  بر سر  میان  در  روستاهایی همچون  و  منطقه 
افتاده، از مشهورترین فرش های ایران بوده اند. فرش 
و   600 )حدود  میرزا  شاهرخ  حکومت  زمان  از  بافی 
اندی سال پیش( در منطقه رواج داشته است. از تاریخ 
نویسان قرن دهم مانند مقدسی نقل شده است که » 
شهرت  بیرجند  کوهستانی  نواحی  در  سجاده  و  قالی 
از  دارد.« مک گرگور که در حدود سال های 1870 
راه  سر  بر  »بیرجند  گوید:  می  کرده   دیدن  بیرجند 
کرمان و یزد و هرات و سیستان واقع شده است از این 

 تحلیلی بر علل مشکالت فرش دستبافت
استان خراسان جنوبی

محمدرسول خسروی؛ کارشناس ارشد علوم اقتصادی

تحلیل
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آمد  اینجا رفت و  به  بازرگانان شهر های مختلف  رو 
می کنند. تنها کاالی ارزشمندی که در بیرجند تولید 
می شود قالی است، من به چند کارگاه قالی بافی سر زدم 
و قالی هایی دیدم که اغلب از الیاف نرم بافته شده بود و 
رنگ های روشن و خوبی در آن ها به کار رفته بود. 
چند قالی زیبا نظرم را گرفت که در اروپا تحفه است و 

نقش زیبای آن جلب نظر می کند.« 
لرد کرزون می نویسد: »مرکز عمده فرش عبارتست 
از قاین و بیرجند در خراسان که فرش های ریز بافت 

دارند و به قیمت گران فروخته می شوند.«
قالی بافی در فاصله سال های 1310 تا 1320 هجری 
خورشیدی در اوج شهرت خود قرار داشت و با وجود 
بود  مناسبی  کیفیت  دارای  آن،  یکنواخت  های  طرح 
از آنها بر دیگر قالی های منطقه خراسان  و بسیاری 

برتری داشت.
دلیل  به  جهانی  دوم  سوز  خانمان  جنگ  شروع  با 
فروپاشی بازارهای اروپا و پیامد های آن، فرش بیرجند 
دچار کاهش صادرات شد و در پی آن همه فرش ها از 
حیث کیفی و حتی کمی تنزل شدیدی یافت اما از سال 
1330 با ورود افرادی چون استاد عزیز محمد زهرایی، 
و  جمشیدی  عبدالمجید  بیرجندی،  عبدالعلی  دکتر 
دیگران که از تولید کنندگان و عرضه کنندگان فرش های 

مرغوب بیرجند بودند، اوضاع به تدریج دگرگون شد. 
به طور کلی می توان فرشبافی منطقه بیرجند در طی 

یکصد سال اخیر را به سه دوره تقسیم کرد:
1- سال های پیش از 1300 خورشیدی که دوران بافت 
فرش های خوب و ممتاز منطقه بیرجند بوده است و 

نمونه هایی از آنها باقی مانده است.
2- سال های 1300 تا حدود 1322 خورشیدی که در 
این دوره به خاطر وقوع جنگ به ویژه پیامد های آن 
با وجود تولیدات نسبتًا خوب روستاهای درمیان و حتی 
وضع  در  خاصی  آشفتگی  و  رکود  بیرجند،  شهر  خود 

صادرات و فروش فرش بیرجند به وجود آمد.
3- از ابتدای سال های دهه 1330 خورشیدی دوران 
شکوفایی و حیات دوباره فرش بیرجند آغاز شد. یعنی 
به  زبده،  بافندگان  و  کنندگان  تولید  فعالیت  آغاز  با 
تدریج فرش بیرجند شهرت گذشته خود را بازیافت و 
بر خالف برخی معضالت که امروزه گریبانگیر بیشتر 
در  مناسبی  موقعیت  توانسته  است،  ایران  فرش های 
کشور های آمریکا، اروپا و ژاپن برای خود مهیا سازد.

ارزآوری   ، ایران  فرش  اهمیت  مهم  دالیل  از  یکی 
این کاالی هنری است. به کمک این کاال، بخشی از 
کسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می شود. 
توان  را می  نفتی کمتر کاالیی  درمیان صادرات غیر 
کشور  نصیب  ارز   ، باف  دست  فرش  مانند  که  یافت 
رقابت  از  کیفیتش  دلیل  به  کاال  این  مانند  یا  نماید 
نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد.

موانع و مشکالت محیطی فرش دستباف:
1-3- محیط سیاسی: 

یکی از مشکالت عمده تولید و صادرات فرش دستباف 
آن  از  که  باشد  المللی می  بین  و  ملی  سیاست های 
جمله می توان به قوانین و مقررات، نهادهای دولتی 
و روابط سیاسی با سایر کشورها را نام برد. بازارهای 
از  خاص  کشور  چند  به  مربوط  دستباف  فرش  هدف 

ایتالیا می شود که تحریم های جدید  و  آلمان  جمله 
آمریکا علیه فرش ایران به این مشکالت افزوده است. 
عدم حمایت از قشر قالی باف و نداشتن آینده روشن، 
که  هستند  مهمی  عوامل  از   ... و  بازنشستگی  بیمه، 
بر کیفیت فرش تاثیر می گذارند. همچنین مشخص 
نبودن رابطه قانونی بین کارگر و کارفرما و مشکالت 
باعث  که  هستند  عواملی  جمله  از  استادکاری  بافت 

تنّزل کیفیت فرش طی سال های اخیر شده است.
2-3- محیط اقتصادی: 

مشکل تولید فرش دستباف ایران از زماني شروع شد 
از جلمه  ارزان  کار  نیروي  از  برخوردار  که کشورهاي 
هند و چین اقدام به تولید فرش دستباف و بازاریابي 
براي عرضه این کاالها در سطوح جهاني متناسب با 
انتظارات خریداران کردند. و ورود فرش های ماشینی 
با طرح های فرش دستباف به بازار با قیمت مناسب تر 
به عنوان جانشین فرش دستباف مزید بر علت است 
که این خود باعث خروج عده زیادی از بافندگان فرش 
دستباف در استان و کشور از این صنعت شده است.  

خروج بافندگان از چرخه تولید فرش دستباف از چند 
اولیه، رشد  افزایش قیمت مواد  با  سال اخیر هم زمان 
قیمت  افت  و  تولیدي  فرش هاي  شده  تمام  قیمت 
تمام  قیمت  در خصوص  گرفت.  فرش شدت  فروش 
شده فرش های ایرانی و غیر ایرانی دو نکته اساسی  

وجود دارد : 
دو  از  بیش  ایران  در  بافی  قالی  دستمزد  هزینه   –  1
را تشکیل می دهد، در  تمام شده فرش  قیمت  سوم 
حالی که در بسیاری از کشورها این سهم حتی از سهم 

مواد اولیه کمتر است . 
2 – وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش 
از عرضه تا تقاضا و صادرات غیر قانونی و قاچاق فرش 

به کشورهای حوزه خلیج فارس. 
دستباف  فرش  مربع  متر  هر  تولید  هزینه  بودن  باال 
قالیبافان  دستمزد  سطح  بردن  باال  خاطر  به  ایران 
ایرانی نسبت به قالیبافان غیر ایرانی، وجود تورم طی 
سال های اخیر و افزایش مواد اولیه باعث شده کمیت 
آن  کیفیت  به  آنکه  بدون  یابد  افزایش  فرش  تولید 
توجهی شود. عالوه بر این کمبود نوآوری و استفاده از 
رنگ های شیمیایی و عدم توجه به سلیقه بازار فروش 
استان و کشور  باعث شده صادرات فرش  و مشتری 
دچار مشکل گردد. در حال حاضر رقبای فرش ایران 
که تنها راه دستیابی به بازار جهانی را در تقلیل قیمت ها 

می دانند ، با استفاده از نیروی کار ارزانتر و دستیابی به 
نقشه ها و طرح های ایرانی تالش مضاعفی را در به 
دست آوردن بازار جهانی فرش انجام می دهند. عالوه 
بر این وجود مشکالت نظام توزیع از قبیل واسطه و 
از دیگر عواملی است که مانند سایر   ، دالالن فرش 
بخش های اقتصادی باعث می شود تا فرش با قیمتی 
دست  به  است  شده  تمام  که  چه  آن  از  باالتر  بسیار 

مصرف کننده برسد. 
بازاریابی  آمیخته  از عوامل  تبلیغ یکی دیگر  ترویج و 
های  فعالیت  متاسفانه  که  باشد  می  دستباف  فرش 
استفاده  باشد.  می  ضعیف  بسیار  تبلیغات  و  بازاریابی 
نکردن از شیوه های تبلیغات نوین جهانی در بازارهای 
و  تحقیقات  های  هزینه  کاهش  خارجی،  و  داخلی 
تبلیغات نسبت به کشورهای رقیب که یکی از دالیل 
تبلیغاتی و کمبود یک تشکل  مهم آن کمبود بودجه 
فرش  بافندگان  که  خصوصی  یا  دولتی  قوی  تعاونی 
دستباف را که اغلب روستایی هستند، پوشش دهد از 
مشکالت عمده بازار فروش فرش دستباف می باشد. 

3-3- محیط اجتماعی و فرهنگی:
تمام شده ی فرش  تعیین قیمت  در  مهمترین عامل 
همانا ذوق و سلیقه ی هنری بافنده ، طراح ، نقاش و 
این هنر و صنعت است. اغلب  اندرکاران  سایر دست 
این عوامل از طبیعتی مذهبی و آمیخته با فرهنگ و 
تاریخ این مرز و بوم برخوردار هستند و به همین جهت 
موجب تنوع تهیه و تولید فرش هستند. با وجود ذوق 
و سلیقه مردم استان در طراحی نقشهای متنوع فرش 
دستباف، یک سری عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث 
شده که فرش دستباف استان رونق خاص گذشته خود 
زیر  موارد  به  توان  می  جمله  از  که  باشد  نداشته  را 

اشاره کرد:
به  که  هستند  روستاها  در  استان  بافندگان  اکثر   -1
دلیل خشکسالی های اخیر و یافتن شغل بهتر و درآمد 
زمینه  خود  این  که  کردند  مهاجرت  به شهرها  باالتر 

کاهش تولید فرش دستباف را در پی داشته است.
سنی  ترکیب  گرفته  صورت  مطالعات  اساس  بر   -2
بافندگان بیشتر میانسال به باال بوده و نشان می دهد 
که جوانان و نوجوانان به دالیلی همچون درآمد پایین، 
وارد شده که در  تولید فرش دستباف  کمتر در حوزه 
آینده نزدیک این صنعت را با مشکل مواجه می کند.

خراسان  بافندگان  درصد   70 موجود  آمار  بنابر   -3
جنوبي را زنان تشکیل مي  دهند که می تواند هم به 
عنوان یک مزیت و هم یک چالش مورد توجه قرار 

گیرد.
دیپلم  زیر  بافندگان فرش  اکثر  4- سطح تحصیالت 
می باشد که این خود بر کیفیت، خالقیت و نوآوری 

و... اثر منفی می گذارد.
از  مشکالتی  و  بافندگان  زندگی  نداشتن  سامان   -5

قبیل بیمه، کمبود حمایت دستگاه های زیربط و ... .
پیشنهادات سازنده جهت تقویت موقعیت فرش 

دستباف در استان: 
ارائه  و  تولید  زمینه  در  سالم  رقابت  ایجاد  منظور  به 
هر  پیشبرد  و  تشویق  و  هنری  ارزشمند  های  فرش 
 ، ها  نمایشگاه  در  توان  می   ، صنعت  این  بیشتر  چه 
بزرگداشت ها و ... مسابقه هایی برگزار شده و جوایز 

 خورشیدی که دوران بافت  خورشیدی که دوران بافت 
فرش های خوب و ممتاز منطقه بیرجند بوده است و فرش های خوب و ممتاز منطقه بیرجند بوده است و 

 خورشیدی که در  خورشیدی که در 
این دوره به خاطر وقوع جنگ به ویژه پیامد های آن این دوره به خاطر وقوع جنگ به ویژه پیامد های آن 
با وجود تولیدات نسبتًا خوب روستاهای درمیان و حتی با وجود تولیدات نسبتًا خوب روستاهای درمیان و حتی 
وضع  در  خاصی  آشفتگی  و  رکود  بیرجند،  شهر  وضع خود  در  خاصی  آشفتگی  و  رکود  بیرجند،  شهر  خود 

صادرات و فروش فرش بیرجند به وجود آمد.صادرات و فروش فرش بیرجند به وجود آمد.
- از ابتدای سال های دهه - از ابتدای سال های دهه 13301330 خورشیدی دوران  خورشیدی دوران 
شکوفایی و حیات دوباره فرش بیرجند آغاز شد. یعنی شکوفایی و حیات دوباره فرش بیرجند آغاز شد. یعنی 
به  زبده،  بافندگان  و  کنندگان  تولید  فعالیت  آغاز  به با  زبده،  بافندگان  و  کنندگان  تولید  فعالیت  آغاز  با 
تدریج فرش بیرجند شهرت گذشته خود را بازیافت و تدریج فرش بیرجند شهرت گذشته خود را بازیافت و 
بر خالف برخی معضالت که امروزه گریبانگیر بیشتر بر خالف برخی معضالت که امروزه گریبانگیر بیشتر 
در  مناسبی  موقعیت  توانسته  است،  ایران  در فرش های  مناسبی  موقعیت  توانسته  است،  ایران  فرش های 
کشور های آمریکا، اروپا و ژاپن برای خود مهیا سازد.کشور های آمریکا، اروپا و ژاپن برای خود مهیا سازد.

ارزآوری   ، ایران  فرش  اهمیت  مهم  دالیل  از  ارزآوری یکی   ، ایران  فرش  اهمیت  مهم  دالیل  از  یکی 
این کاالی هنری است. به کمک این کاال، بخشی از این کاالی هنری است. به کمک این کاال، بخشی از 
کسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می شود. کسری موازنه پرداخت های بازرگانی جبران می شود. 
توان  را می  نفتی کمتر کاالیی  توان درمیان صادرات غیر  را می  نفتی کمتر کاالیی  درمیان صادرات غیر 
کشور  نصیب  ارز   ، باف  دست  فرش  مانند  که  کشور یافت  نصیب  ارز   ، باف  دست  فرش  مانند  که  یافت 
رقابت  از  کیفیتش  دلیل  به  کاال  این  مانند  یا  رقابت نماید  از  کیفیتش  دلیل  به  کاال  این  مانند  یا  نماید 
نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد.نسبی و گاه مطلق در بازارهای جهان برخوردار باشد.

موانع و مشکالت محیطی فرش دستباف:
11--33- محیط سیاسی: - محیط سیاسی: 

یکی از مشکالت عمده تولید و صادرات فرش دستباف یکی از مشکالت عمده تولید و صادرات فرش دستباف 
آن  از  که  باشد  المللی می  بین  و  ملی  آن سیاست های  از  که  باشد  المللی می  بین  و  ملی  سیاست های 
جمله می توان به قوانین و مقررات، نهادهای دولتی جمله می توان به قوانین و مقررات، نهادهای دولتی 
و روابط سیاسی با سایر کشورها را نام برد. بازارهای و روابط سیاسی با سایر کشورها را نام برد. بازارهای 
از  خاص  کشور  چند  به  مربوط  دستباف  فرش  از هدف  خاص  کشور  چند  به  مربوط  دستباف  فرش  هدف 

هند و چین اقدام به تولید فرش دستباف و بازاریابي هند و چین اقدام به تولید فرش دستباف و بازاریابي 
براي عرضه این کاالها در سطوح جهاني متناسب با براي عرضه این کاالها در سطوح جهاني متناسب با 
انتظارات خریداران کردند. و ورود فرش های ماشینی انتظارات خریداران کردند. و ورود فرش های ماشینی 
با طرح های فرش دستباف به بازار با قیمت مناسب تر با طرح های فرش دستباف به بازار با قیمت مناسب تر 
به عنوان جانشین فرش دستباف مزید بر علت است به عنوان جانشین فرش دستباف مزید بر علت است 
که این خود باعث خروج عده زیادی از بافندگان فرش که این خود باعث خروج عده زیادی از بافندگان فرش 
دستباف در استان و کشور از این صنعت شده است.  دستباف در استان و کشور از این صنعت شده است.  

خروج بافندگان از چرخه تولید فرش دستباف از چند خروج بافندگان از چرخه تولید فرش دستباف از چند 
اولیه، رشد  افزایش قیمت مواد  با  اولیه، رشد سال اخیر هم زمان  افزایش قیمت مواد  با  سال اخیر هم زمان 
قیمت  افت  و  تولیدي  فرش هاي  شده  تمام  قیمت قیمت  افت  و  تولیدي  فرش هاي  شده  تمام  قیمت 
تمام  قیمت  در خصوص  گرفت.  فرش شدت  تمام فروش  قیمت  در خصوص  گرفت.  فرش شدت  فروش 
شده فرش های ایرانی و غیر ایرانی دو نکته اساسی  شده فرش های ایرانی و غیر ایرانی دو نکته اساسی  

وجود دارد : وجود دارد : 
دو  از  بیش  ایران  در  بافی  قالی  دستمزد  دو هزینه  از  بیش  ایران  در  بافی  قالی  دستمزد  هزینه   – – 11
را تشکیل می دهد، در  تمام شده فرش  قیمت  را تشکیل می دهد، در سوم  تمام شده فرش  قیمت  سوم 
حالی که در بسیاری از کشورها این سهم حتی از سهم حالی که در بسیاری از کشورها این سهم حتی از سهم 

مواد اولیه کمتر است . مواد اولیه کمتر است . 
وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش – وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش – – وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش وجود دالل ها و واسطه ها در مرحله توزیع فرش  22
از عرضه تا تقاضا و صادرات غیر قانونی و قاچاق فرش از عرضه تا تقاضا و صادرات غیر قانونی و قاچاق فرش 

به کشورهای حوزه خلیج فارس. به کشورهای حوزه خلیج فارس. 
دستباف  فرش  مربع  متر  هر  تولید  هزینه  بودن  دستباف باال  فرش  مربع  متر  هر  تولید  هزینه  بودن  باال 
قالیبافان  دستمزد  سطح  بردن  باال  خاطر  به  قالیبافان ایران  دستمزد  سطح  بردن  باال  خاطر  به  ایران 
ایرانی نسبت به قالیبافان غیر ایرانی، وجود تورم طی ایرانی نسبت به قالیبافان غیر ایرانی، وجود تورم طی 
سال های اخیر و افزایش مواد اولیه باعث شده کمیت سال های اخیر و افزایش مواد اولیه باعث شده کمیت 
آن  کیفیت  به  آنکه  بدون  یابد  افزایش  فرش  آن تولید  کیفیت  به  آنکه  بدون  یابد  افزایش  فرش  تولید 
توجهی شود. عالوه بر این کمبود نوآوری و استفاده از توجهی شود. عالوه بر این کمبود نوآوری و استفاده از 
رنگ های شیمیایی و عدم توجه به سلیقه بازار فروش رنگ های شیمیایی و عدم توجه به سلیقه بازار فروش 
استان و کشور  باعث شده صادرات فرش  استان و کشور و مشتری  باعث شده صادرات فرش  و مشتری 
دچار مشکل گردد. در حال حاضر رقبای فرش ایران دچار مشکل گردد. در حال حاضر رقبای فرش ایران 
که تنها راه دستیابی به بازار جهانی را در تقلیل قیمت ها که تنها راه دستیابی به بازار جهانی را در تقلیل قیمت ها 

بافندگان بیشتر میانسال به باال بوده و نشان می دهد بافندگان بیشتر میانسال به باال بوده و نشان می دهد 
که جوانان و نوجوانان به دالیلی همچون درآمد پایین، که جوانان و نوجوانان به دالیلی همچون درآمد پایین، 
وارد شده که در  تولید فرش دستباف  وارد شده که در کمتر در حوزه  تولید فرش دستباف  کمتر در حوزه 
آینده نزدیک این صنعت را با مشکل مواجه می کند.آینده نزدیک این صنعت را با مشکل مواجه می کند.

موجود  آمار  بنابر  موجود -  آمار  بنابر   -33
جنوبي را زنان تشکیل مي  دهند که می تواند هم به جنوبي را زنان تشکیل مي  دهند که می تواند هم به 

* مهمترین عامل در تعیین قیمت 
تمام شده ی فرش همانا ذوق 
و سلیقه ی هنری بافنده، طراح، 
نقاش و سایر دست اندرکاران 

این هنر و صنعت است.

* کمبود نوآوری و استفاده از 
رنگ های شیمیایی و عدم توجه 
به سلیقه بازار فروش و مشتری 

باعث شده صادرات فرش استان 
و کشور دچار مشکل گردد.

تحلیل
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ارزنده ای به بافندگان و سایر دست اندرکاران تولید، 
قدردانی  ها  آن  از  و  اهداء  فرش  صادرات  و  فروش 
رواج  اقدامات،  گونه  این  مطلوب  آثار  جمله  از  نمود. 
این  اندرکاران  و دست  هنرمندان  بین  رقابت صحیح 

صنعت است. 
از طریق  قالیباف  هنرمندان  معیشت  و  زندگی  تأمین 
حمایت  و  دستباف  فرش  هنرمندان  انجمن  تقویت 
تشویق  های  راه  دیگر  از  آنان،  از  معنوی  و  مادی 
به  دیگر  ارزنده  اقدام  است.  عوامل  دیگر  و  بافندگان 
های  وام  پرداخت   ، قالیبافی  منظور گسترش صنعت 
دراز مدت توسط بانک ها و یا مشارکت اصولی آن ها 
بافی است. همچنین  قالی  در سرمایه گذاری صنعت 
اهداء جوایز، بیمه قالی بافان، تامین نیازهای بافندگان 
فرش از طریق تسهیالت بانکی، تأمین صندوق تضمین 
صادرات فرش و ... می تواند در توسعه و بهبود قالی 
رنگرز،  بافنده،  بهترین  گزینش  همچنین  باشد.  بافی 
طراح و حتی بهترین تولید کننده و صادر کننده و به 

طور کلی حمایت از افرادی که اطالعات و تجربیات 
با  این هنر و صنعت  ماندن  زنده  به خوبی در  آن ها 
در  مفید  اقداماتی  تواند  است، می  مؤثر  ایرانی  شکوه 

بهبود و پویایی صنعت قالیبافی استان باشد.
 به هر حال باید به این نکته توجه کردکه در صورت 
عدم حمایت جدی از قالیبافان ، قالیبافان و دیگر افراد 
شاغل در حرفه ها و صنایع جنبی فرش با خانواده هایشان 

دچار مشکالت جدی خواهند شد .
برخی دیگر از پیشنهادات به شرح زیر می باشد:

1 – جلوگیری از گسترش و تولید بی رویه ی فرش 
ماشینی 

2 – کم کردن هزینه های تولید 
3 – باال بردن کیفیت فرش های تولیدی 

تبلیغات صحیح و علمی برای  شناسایی فرش   –  4
استان

5 – آگاهی از سلیقه خریداران و مشتریان خارجی 
6 – جلوگیری از قاچاق فرش به بازارهای جهانی 

7 – ایجاد رشته فرش در مرکز و شهرستانهای استان
8 – ایجاد تشکیالت واحد و تمرکز به منظور برنامه 
ریزی برای تامین و تولید واردات مواد اولیه مورد نیاز . 
9- جلوگیری از به کارگیری طرح های ویژه فرش های 

دستباف بر روی فرش های ماشینی
و  توزیع  تولید،  تعاونی  قوی  تشکلهای  ایجاد   -10
فروش فرش دستباف جهت جلوگیری از واسطه ها و 

دالالن فرش و حمایت از تولید کنندگان فرش.
در موارد زیر باید کارگران بافنده و همچنین شاغلین 
صنایع وابسته و جانبی قالی بافی را مورد حمایت قرار 
داد و ضمنًا با تعیین قوانین و ضوابط مربوط به انجام 
قراردادهای فی ما بین کارگران و کارفرمایان و حسن 

انجام کار نظارت و مدیریت نمود : 
از  حوادث،  درمانی،  های  بیمه  برقراری  و  تامین   –1

کارافتادگی و ... 
2– تأمین وسایل تولید قالیبافان و بیمه آن ها 

3– برقراری ضوابط برای دستمزدها ) بر اساس نوع 
فرش (، ساعات کار، مرخصی و تعطیالت 

کار  ترک  از  جلوگیری  برای  ضوابطی  برقراری   –4
بافندگان پیش از اتمام فرش 

5– بیمه فرش های تولیدی در طول بافت و خاتمه 
کار 

مجتمع  هر  برای  مدرسه  و  مهدکودک  احداث   –6
قالیبافی 

7 – ایجاد شرکت های تعاونی نمایشگاه دایمي فرش 
و فروشگاه اینترنتي الزمه ایجاد گمرک فرش

8- جلوگیری از کار اطفال در کارگاه های قالی بافی 
و صنایع و حرفه های وابسته به قالیبافی 

 مآخذ:
مشکالت  و  موانع  بررسی  حسین;  نوروزی،   -1
طی  خراسان  استان  دستباف  فرش  صادرات 
ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  سالهای)1380-1375(; 

مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1381
تولید  و  مدیریتی  مشکالت  حسن،  نیا،  انصاری   -2
فرش دستباف ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز 

آموزش مدیریت دولتی خراسان، 1378 . 
3- ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ روستا، احمد؛ 
انتشارات  کاربردی[،  ]نگرشی  بازاریابی  تحقیقات 

سمت، 1387 .
ترجمه:ع. بازاریابی،  اصول  آ؛  گری  کاتلرف   -4

پارساییان، انتشارات دبستان، چ 1، 1379 . 
5- حشمتی رضوی ، فضل ا... ، فرش ایران ، 1380. 
6- وکیلی، ابوالفضل، بازاریابی فرش دستباف ، 1381. 
7- کرامتی ، ابوالفضل ؛ بازاریابی فرش )طراحی نقشه 

فرش 17 ( ، 1378 . 
قالیبافی،  هنر  آموزش  دخت،  پوران  نیرومند،   -8

انتشارات بازتاب، 1350. 
9- سازمان بازرگانی خراسان جنوبی

10- وزارت بازرگانی- مرکز ملی فرش ایران
www.sk-carpet.ir -11

تحلیل
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چکیده 
یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها 
فیزیکی  سرمایه  از  اعم  کافی  سرمایه  نمودن  فراهم 
و انسانی است. فرار سرمایه یکی از مشکالت عمده 
که  است  نیافته  توسعه  و  توسعه  حال  در  کشورهای 
 – سیاسی  های  عرصه  ساختاری  مشکالت  نشانگر 
اقتصادی آن کشورهاست . فرار سرمایه به جابجایی 
دیگر  گذاری  سرمایه  به  گذاری  سرمایه  یک  از  پول 
برای دستیابی به ثبات و بازده بیشتر اطالق می شود 

اقتصادی،  دالیل  دسته  سه  به  سرمایه  فرار  دالیل   .
اقتصادی  دالیل  شود  می  تقسیم  قانونی  و  سیاسی 
زیادی برای فرار سرمایه بیان شده که می توان نرخ 
ارز ، کسری مالی و ریسک را به عنوان  مهمترین آنها 
نام برد . یکی از  اشکال با اهمیت فرار سرمایه ، فرار 
سرمایه های انسانی و فرار مغزهاست که عوامل دفعی 
و عوامل جذبی باعث آن می شود . پدیده فرار سرمایه 
افزایش  مانند  آثاری  پذیرد  صورت  که  حالتی  هر  به 
اقتصادی  ، کاهش رشد  ارز  نرخ  افزایش   ، بهره  نرخ 
، اختالل در تراز پرداختها ، افزایش بدهی دولت و ... 
را به همراه دارد . در نهایت می توان با ایجاد محیط 
اقتصادی مطمئن و با ثبات، اتخاذ سیاست های معتبر 
و درست کالن اقتصادی ، تنوع در دارایی های مالی  

داخلی ، .. از فرار سرمایه جلوگیری به عمل آورد . 
مقدمه 

فرار سرمایه ، یکی از مشکالت عمده در کشور های 
سرمایه  فرار   ، واقع  در   . است  بوده  توسعه  حال  در 
مسیر  در  رفته  دست  از  بالقوه  های  توانایی  نشانگر 
توسعه و رشد اقتصادی این کشور ها است . همچنین 
افزایش   ، ارز  افزایش نرخ  آثاری مانند   ، ، این پدیده 
سطح قیمت ، عدم تعادل در حساب موازنه پرداخت ها 
و بد تر شدن توزیع درآمد ، بر جای می گذارد. البته 
آن  باشد  زمانی که جریان سرمایه مسیری دو سویه 

را نمی توان فرار سرمایه تلقی نمود چون زمانی که 
جریان سرمایه متحرک و جهانی می شود و اقتصاد ها 
باز و منسجم عمل می کنند ، مسیر دو طرفه در جریان 
سرمایه یک جریان طبیعی می باشد  . به عبارت دیگر 
به داخل و  در چنین حالتی جریان و حرکت سرمایه 
خارج کشور طبیعی است وحتی زمانی که اقتصاد در 
حال رشد است این امور باید مورد تشویق قرار گیرد . 

فرار سرمایه : 
فرار سرمایه به جابجایی پول از یک سرمایه گذاری 
به سرمایه گذاری دیگر برای دستیابی به ثبات و بازده 
بیشتر اطالق می شود بویژه گاهی اوقات به جابجایی 
اجتناب  جهت  دیگر  کشور  به  کشور  یک  از  سرمایه 
باال و  تورم  مانند  مبدا)  از ریسک های خاص کشور 

به  اغلب  سرمایه  فرار  دارد  اشاره  سیاسی(  مسائل  یا 
از یک کشوربه سایر  مبالغ کالنی که  انتقال  صورت 
کشورها به دلیل عدم ثبات اقتصادی دیده می شود که 
معموال مبالغ آنقدر باالست که کل سیستم مالی یک 
کشور را تحت تاثیر قرار می دهد . گریگوریر و کسارر 
به خارج  قانونی سرمایه  غیر  انتقال  را  فرار سرمایه   ،
عبارت  با  مفهوم  این  البته  کند  می  تعریف  مرزها  از 
صادرات سرمایه متفاوت است . زیرا صادرات سرمایه 
با توجه به لحاظ مفاد قانونی انجام می شود در نتیجه 

صادرات یک امر عادی تلقی می شود ولی فرار سرمایه 
یک پدیده غیر عادی می باشد . 

دالیل فرار سرمایه 
دالیل فرار سرمایه را به سه قسمت دالیل اقتصادی ، 

قانونی و سیاسی می توان تقسیم نمود . 
دالیل اقتصادی فرار سرمایه 

ثروت خود در  دنبال حفظ  به  داران همواره   سرمایه 
سربازان  به  گذاران  سرمایه  هستند  ثبات  با  شرایطی 
به  پیشروی  با  همزمان  که  مانند  می  هوشیاری 
دستیابی به فتوحات بیشتر، مراقب جانشان هم هستند 
دیگر  کردند  احساس  مشکوکی  بوی  که  هنگامی  و 
کلیه  و  مانند  نمی  شیمیایی  از حمله  اطمینان  منتظر 
اقدامات پیشگیرانه را انجام می دهند . آنها به درستی 

فرار سرمایه و تأثیر آن بر اقتصاد

تحلیل
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از  دست  با  تاخیر مساوی است  اندکی  دانند که  می 
هم  اگر  و  هایشان  سرمایه  از  زیادی  بخش  رفتن 
خطری در کار نبود همیشه امکان بازگشت وجود دارد .

شده  بیان  سرمایه  فرار  برای  زیادی  و  متعدد  دالیل 
بیشتر  تحقیقات  نتایج  و  کارشناسان  آنچه  ولی  است 
آنها را تایید می کند می توان نرخ ارز ، کسریهای مالی 

و ریسک را نام برد . 
1- افزایش نرخ ارز

سرمایه  فرار  اصلی  عوامل  جمله  از  ارز  نرخ  افزایش 
قلمداد می شود . به طوری که با ارزش گذاری بیش 
از حد ارزش گذاری  ارز پول داخلی کمتر  از حد نرخ 
خواهد شد ، در نتیجه کاهش رسمی در ارزش گذاری 
حالتی  چنین  در   . است  بینی  پیش  قابل  آینده  پول 
سرمایه داران داخلی ثروت داخلی خود را به مطالبات 
بالقوه سرمایه اجتناب  از ضرر  تا  خارجی تبدیل کرده 
کاهش   ، شرایط  سایر  بودن  ثابت  فرض  با   . نمایند 
 ، انتظاری در ارزش پول رایج داخلی باعث می شود 
ساکنین دارایی های خود را به دارایی خارجی تبدیل 
نمایند ) سحاب خدامرادی ، 1386 ( چون همزمان با 
اندازهای  ارزش پس   ، پول  ارزش  در  کاهش رسمی 
دارایی  به سمت  ثروت  و  یابد  نیز کاهش می  داخلی 
فرار  پدیده  بنابراین   ، یافته  تخصیص  خارجی  های 

سرمایه رخ می دهد . 
2- کسری مالی 

مواجه می شوند  مالی  با کسری  ها  دولت  که  زمانی 
ایجاد فشار  انتشار پول می نمایند که باعث  به  اقدام 
ارزش  از  تورمی  فشارهای   . شود  می  تورمی  های 
کاهش  برای  تمایلی  و  کاسته  داخلی  های  دارایی 
موجودی های پولی در سرمایه گذاران بوجود می آورد 
بودجه  دولت کسری  اگر  داده حتی  نشان  مطالعات   .
استقراض  و  قرضه  اوراق  فروش  طریق  از  را  اش 
خارجی تامین نماید . رابطه مستقیم بین کسری بودجه 
دولت و فرار سرمایه وجود دارد . چون انتظار می رود 
که دولت در آینده بدهی را از طریق استقراض از بانک 
مرکزی یا مالیات های اضافی به پول تبدیل نماید که 
موجب بروز فشار تورمی و بروز پدیده »مالیات تورمی 
« می گردد لذا به منظور اجتناب از این کاهش ارزش 
دارایی داخلی ، افراد به خرید دارایی های خارجی یا 

انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می کند . 
3- نرخ تورم 

نرخ تورم فزاینده بویژه هنگامی که بیشتر از متوسط 
تورم جهانی است کاهش ارزش دارایی ها را به دنبال 
کاهش  این  از  اجتناب  برای  گذاران  سرمایه  لذا  دارد 
ارزش دارایی داخلی اقدام به خرید دارایی های خارجی 

یا انتقال سرمایه داخلی به خارج می نمایند . 
4- نرخ بهره : 

اگر نرخ بهره جهانی از نرخ بهره داخلی بیشتر باشد، 
سرمایه های مالی ، میل به خروج از کشور خواهند داشت 
. در حقیقت عدم توازن شدید بین نرخ بهره واقعی داخل 
و بین ا لمللی فرار سرمایه را شکل می دهد. در چنین 
برای سرمایه  برای دارایی های خارجی  تقاضا  حالتی 
های  درآمد  زیرا  نیست  ذهن  از  دور  داخلی   گذاران 
درآمدهای  از  کمتر  داخلی  اندازهای  پس  ای   بهره 
بهره ای ناشی از دارایی های خارجی می باشد بنابراین 
تفاوت بین بازدهی داخلی و خارجی سرمایه عامل با 

اهمیتی در فرار سرمایه ا ست . 
5- نرخ رشد اقتصادی 

نرخ رشد اقتصادی بلند مدت در حال افزایش  باعث 
تسریع جذب سرمایه شده و امکان کسب سود حاصل 
فراهم  را  آینده  انتظارات  بهبود  و  گذاری  سرمایه  از 
از سمت  می آورد به همین دلیل جهت فرار سرمایه 
و  پیشرفته  کشورهای  به  توسعه  حال  در  کشورهای 

توسعه یافته می باشد . 
6- قابلیت سوددهی انتظاری 

سود  قابلیت  که  گیرد  می  شکل  زمانی  سرمایه  فرار 
قابلیت  از  کمتر  داخلی  اقتصاد  در  انتظاری  دهی 
کشور  از  خارج  در  گذاری  سرمایه  انتظاری  سوددهی 
عوامل  دلیل  به  که  است  این  انتظار  چه  اگر   . باشد 
و  بسیار  تمام  نا  ، ظرفیت های  ارزان  و  فراوان  تولید 
بازار وسیع ، نرخ بازدهی داخلی در کشورهای در حال 
ولی   ، باشد  یافته  توسعه  کشورهای  از  بیشتر  توسعه 
ثبات  عدم   ، ریسک  دالیل  به  برتری  این  متاسفانه 
سیاسی و اقتصادی فقدان بیمه و تضمین کافی از بین 

می رود .
7- ریسک 

جهت   ، قانونی  ترتیبات  و  مناسب  ساختار  فقدان 
حمایت از مالکیت خصوصی، بی ثباتی های بلند مدت 
که  است  عواملی  جمله  از  قوانین  ناگهانی  تغییرات   ،
توسعه  ریسک سرمایه گذاری در کشورهای در حال 
را نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر کرده است. 
کشورهای  گذاران  سرمایه  که  هایی  ریسک  عمده 
سلب  ریسک  شامل  مواجهند  آن  با  یافته  توسعه 
یک  که  باشد  می  ارزی  کنترلهای  وضع  و  مالکیت 
انگیزه ترجیهی برای خرید دارائی در کشورهای توسعه 

یافته بوجود می آورد . 
 دالیل قانونی فرار سرمایه 

زمینه  در  مدون  قوانین  وجود  از  که  هایی  کشور  در 
حمایت از حق مالکیت بهرمند نیستند امنیت مالکیت 
خصوصی بسیار پایین است که این امر باعث می شود 
اتباع داخلی برای اجتناب از تعرض های مالکیتی ، به 
ویژه از سوی مقامات دولتی ، از سرمایه گذاری های 
به خروج سرمایه  اقدام  و  داری کرده  بلند مدت خود 
نرخ  بر  توسعه  حال  در  کشورهای  اکثر   . نمایند  می 
تورم  همراه  به  که  دارند  کنترل شدیدی  اسمی  بهره 
شدید منجر به منفی شدن نرخ بهره واقعی می گردد 
این مسئله سرمایه گذاران را برای خروج سرمایه جهت 
کسب بازدهی باالتر تشویق می کند . در نتیجه تفاوت 
انتقال  در  توجهی  قابل  عامل   ، واقعی  بهره  نرخ  در 
سرمایه به سمت کشورهای دارای بازده باالتر است . 

علل سیاسی فرار سرمایه  

 تحوالت سیاسی اعم از داخلی و خارجی تاثیر زیادی 
بر بخش خصوصی  دارد به طوری که فرار سرمایه به 
ویژه مربوط به خروج سرمایه خصوصی با تنش های 
سیاسی رابطه مستقیمی دارد . در نتیجه می توان گفت 
فرار سرمایه نه تنها بیماری اقتصادی بلکه فقر سیاسی 
سیاسی  ثباتی  بی  بنابراین   . دهد  می  نشان  هم  را 
سیاسی  ثبات  کنار  در  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
ساختاری کشورهای صنعتی می تواند فرار سرمایه را 

از کشورهای در حال توسعه توجیه کند . 
 از جمله علل سیاسی داخلی می توان جنگ ، کودتا ، 
بی ثباتی سیاسی و... را نام برد . در حالی که محرکهای 
کشورهای میزبان که انگیزه های مالکان کشورهای 
در حال توسعه را در مورد نگهداری سرمایه در داخل 
را کاهش می دهد جزء عوامل سیاسی خارجی قلمداد 
می شود . برای مثال مقررات اوراق قرضه ارزان تقریبا 
بدون ریسک ، گواهینامه های عایدی نرخ بهره بازار ، 
بیمه سپرده ها روی انواع معینی از مطالبات خارجیان 

در سیستم بانکی را  می توان نام برد . 
اشکال فرار سرمایه  

در صورتی که کنترل ارزی یا سرمایه ای مناسب در 
فعالیت اتباع خارجی از طرف دولت وجود نداشته باشد 
سرمایه ها به راحتی با نرخ ارز جاری از کشور خارج می 
شوند فرار سرمایه  به شکل طال و جواهرات و اشیای 
به سیاست های تجارت خارجی کشور  عتیقه مربوط 
می شود که قوانین و مقررات صادرات و واردات آن 
را مشخص می نماید . بسیاری از کشورها محدودیت 
هایی برای ورود و خروج این کاال ها در نظر می گیرند 
. بنابراین این کاال ها قاچاق می شود و از دالیل دیگر 
ریسک   ، داخلی  پول  ارزش  کاهش  به  توان  می  آن 
کسب  و  نقدی  غیر  های  دارایی  در  گذاری  سرمایه 
سود بیشتر اشاره نمود . یکی از اشکال با اهمیت که 
معمواًل کمتر مورد توجه قرار گرفته و فرار سرمایه های 
نیروی  فرار   . باشد  می  ها  مغز  فرار  پدیده  یا  انسانی 
انسانی ماهر  و متخصص نظیر دانشمندان ، پزشکان ، 
اساتید و مهندسین که از سطح باالی دانش و مهارت 
برخوردارند ، از جمله این پدیده  در کشورهای در حال 
آنها می  توسعه  راه  در  بزرگی   مانع  است که  توسعه 
باشد . دو عامل در فرار مغز ها نقش به سزائی دارد . 

1- عوامل دفعی : مانند عدم امنیت شغلی و سرمایه 
گذاری 

2- عوامل جذبی : مانند پیشرفت ، آزادی و دموکراسی  
آثار فرار سرمایه : 

که صورت  و شکلی  علت  هر  به  سرمایه  فرار  پدیده 
متغیر های  روی  بر  مالحظه ای  قابل  آثار  می پذیرد، 
اثر  می تواند  و  می گذارد  جا  بر  اقتصادی  کالن 
سیاست های اتخاذ شده توسط دولت را کاهش دهد و 
دولت را در نیل به اهداف خود با مشکل مواجه سازد. 
افزایش شدید در جریان خروج سرمایه می تواند آثار زیر 

را در بر داشته باشد.
افزایش نرخ بهره: به طور کلی جریان خروج سرمایه 
این  نقدینگی در سیستم شده است که  باعث کمبود 
امر خود باعث ایجاد فشار در جهت افزایش نرخ بهره 
اقدام  ساکنین  هنگامی که  دیگر  عبارت  به  می گردد. 
به جایگزینی دارایی های خارجی به جای دارایی های 

تحوالت سیاسی اعم از 
داخلی و خارجی تاثیر 

زیادی بر بخش خصوصی  
دارد به طوری که فرار 

سرمایه به ویژه مربوط به 
خروج سرمایه خصوصی با 
تنش های سیاسی رابطه 

مستقیمی دارد

تحلیل
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دارایی های  نگهداری  برای  می نمایند،تقاضا  داخلی 
عرضه کنندگان  رو  این  از  می یابد.  کاهش  داخلی 
دارایی های داخلی جهت تشویق ساکنین به خرید آنها 
حقیقت  در  می دهند  افزایش  را  انتظاری  بازدهی  نرخ 
برای  تقاضا  افزایش  برای  راهی  بهره  نرخ  افزایش 

دارایی های داخلی است. 
افزایش نرخ ارز: تحت شرایط رژیم نرخ شناور، جریان 
خروج سرمایه منجر به کاهش ارزش پول رایج داخلی 
اهالی یک کشور جهت خرید  افزایش میل  می گردد. 
تبدیل  جهت  که  می گردد  باعث  خارجی  دارایی های 
و  شوند  وارد  خارجی  ارز  بازار  به  خود  دارایی های 
باال  ارز  نرخ  بنابراین  بخشند،  شدت  را  ارز  تقاضای 
قدرت  پول خارجی می گردد  باعث تضعیف  و  می رود 
خرید پول داخلی کم و تورم زیاد می شود که این عامل 

فرار سر مایه را تشدید می کند.
خروج  جریان  افزایش  پرداخت ها:  تراز  در  اختالل 
موازنه  حساب  در  عدم تعادل  باعث  کشور  از  سرمایه 
پرداخت ها می گردد؛ زیرا افزایش جریان خروج سرمایه 
موجب فزونی خالص خروج سرمایه از خالص صادرات 
کشور می شود. در نتیجه فرار سرمایه باعث می گردد 
حرکت  کسری  سمت  به  پرداخت ها  تراز  حساب  که 

 کند.
افزایش  باعث  سرمایه  فرار  اقتصادی:  رشد  کاهش 
مالی  تامین  هزینه های  و  می گردد  سرمایه  قیمت 
سود  کسب  امکان  و  می شود  زیاد  سرمایه گذاری 
مواجه  مشکل  با  تولید  بنابراین  می دهد؛  کاهش  را 
رشد  نرخ  و  جمعیت  ویژگی  به  توجه  با  و  می گردد 
از  اقتصادی  و مشکالت  تشدید شده  نیز  بیکاری  آن 
مسائل اقتصادی زاییده می شوند. همچنین کاهش نرخ 
رشد اقتصادی باعث افزایش فرار سرمایه در دوره بعد 

می گردد و این تسلسل ادامه می یابد.
میزان  از  سرمایه  فرار  دولت:  مالیاتی  درآمد  کاهش 
بنابراین  ثروت می کاهد.  از  ناشی  درآمد های  و  ثروت 
حجم مالیات های دریافتی توسط دولت کاهش می یابد.

واسطه  به  دولت  درآمد  دولت: کاهش  بدهی  افزایش 
بودجه  کسری  افزایش  ایجاد  باعث  مالیات  کاهش 
را  خود  بودجه  دولت کسری  چنانچه  می گردد.  دولت 
از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی 
تامین مالی نماید، تورم و به دنبال آن فرار سرمایه را 

تشدید می کند. 
توزیع درآمد: فرار سرمایه باعث بدتر شدن توزیع درآمد 
می گردد؛ زیرا تورم داخلی را تشدید می نماید، از ارزش 
واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان 
که ثروت خود را خارج نساخته اند می کاهد و بر ثروت 
افرادی که آن را خارج نموده اند، می افزاید. بدین ترتیب 
یک توزیع مجدد ثروت و به دنبال آن توزیع درآمد به 
نفع طبقه مرفه جامعه شکل می گیرد. فرار سرمایه به 
گسترش اقتصاد پنهان می انجامد و از این بابت امنیت 
فضای  ایجاد  می کند.  تهدید  را  ملی  امنیت  و  داخلی 
نااطمینانی و گسترش آن و نیز تشدید عدم تعادالت 
اعتبار  و  اعتماد  بی ثباتی ها می انجامد. شاخص های  و 
سرمایه گذار  خارجی  موسسات  نزد  نیز  و  داخل  در  را 
کاهش می دهد. فرصت های سرمایه گذاری در داخل را 
کاهش و نهایتا درآمد ها را کاهش می دهد و اثر مخربی 

بر ساختار اقتصاد به جا می گذارد.
فرار سرمایه از ایران

یکي از عارضه ها و پیامدهاي خطرناک که مي تواند 
نگاه  سازد  نابود  را  گذاري  امنیتي سرمایه  فرایند  کل 
امنیتي به اقتصاد و اعمال سیاست هاي مبتني بر ایجاد 
فضاي خاصي بر فعالیت هاي اقتصادي است. به گونه 
اي که نهادهاي قانوني در انجام رسالت و وظایف خود 
و  معادالت  در  مداخله  به  حاکمیتي  اقتدار  بر  تکیه  با 
فعل و انفعاالت اقتصادي روي آورند و تنفس را براي 

فعالیت سالم آزاد و رقابتي، دشوار سازند. 
براي سرمایه و سرمایه گذار فرق نمي کند که توجیه 
ویژه  به  غیراقتصادي  نهادهاي  جویانه  مداخله  رفتار 
نهادهاي سیاسي، امنیتي و قضایي در چه قالب و چه 
آنها  واقعي  انتظار  ولیکن  گیرد  مي  صورت  توجیهي 
نقش  ایفاي  بلکه  اقتصاد  در  نکردن  مداخله  تنها  نه 
حمایتي و حفاظتي در برابر مخاطرات احتمالي داخلي 

و بیروني است. 
یکي از مهمترین سیاست ها براي ایجاد امنیت سرمایه 
گذاري ، تشکیل واحد سنجش امنیت اقتصادي است 
شامل  اقتصادي  ریسک  هاي  شاخص  است  قرار  که 
اقتصادي،  هاي  سیاست  ریسک  سیاسي،  ریسک 
ریسک هاي ساختارهاي اقتصادي و ریسک نقدینگي 
را محاسبه و ارزیابي کند و وزارتخانه هاي اقتصاد و 
دارایي، اطالعات و کشور و سازمان مدیریت و برنامه 
ریزي در آن نقش ایفا خواهند کرد که جاي خالي نهاد 
متولي سیاست هاي پولي چون بانک مرکزي و سیاست 
هاي تجاري چون وزارت بازرگاني در این ساختار تمام 
دولتي احساس مي شود. تشکیل واحد سنجش امنیت 
اقتصادي به دلیل ساختار دولتي خود در اقتصادي که 
دولت نقش اصلي را ایفا مي کند تردیدهاي بسیاري را 

درخصوص نتایج به دست آمده برمي انگیزد!
و  نظرات  نقطه  باشد  ملزم  خصوصي  بخش  که  این 
دغدغه هایش را از دو کانال دولتي )سازمان مدیریت 
عبور دهد  دارایي(  و  اقتصاد  وزارت  و  ریزي  برنامه  و 
سازد،  عملي  را  گیري  تصمیم  در  خود  مشارکت  تا 
مانع از مشارکت جدي بخش خصوصي خواهد شد و 

ناکارآمدي اجرایي قانون را نوید مي دهد.
عواملي چون نداشتن الگوي مشخص و شفاف براي 

مبهم  اقتصادي،  مستمر  و  پایدار  توسعه  به  رسیدن 
حدود  و  دولت  دخالت  و  تصدي  فعالیت،  مرز  ماندن 
اختیارات و وظایف آن در افق بلند مدت، تلقي دوگانه 
از مفهوم بازار و مؤلفه هاي آن، مخدوش شدن الگوي 
این   ... و  خارجي  و  داخلي  بعد  در  تجارت  از  واقعي 
احتمال و تردید را برمي انگیزد که دولتها و دولتمردان 
به تناسب تلقي خویش از مصلحت عمومي و منافع ملي 
به دستکاري قوانین و مقررات روي آورند و متناسب 
با نگاه خویش به مقوله هاي رشد اقتصادي و عدالت 
اجتماعي، سیاستهاي انبساطي یا انقباضي را در عرصه 
اقتصاد در پیش گیرند و تمهیدات قانوني در امور پولي، 
مالي و بودجه اي عقالنیت الزم براي اقتصاد بخش 
تعاوني و خصوصي را تحت الشعاع اقتصاد دولتي قرار 
دهند. در پیش گرفتن سیاستهاي حمایتي براي کاهش 
تواند  قوانین مي  ثبات  فقدان  از  ناشي  ریسک  میزان 
تضمین کننده امنیت سرمایه گذاري باشد به شرط آن 
که فقط محدود به امر حاکمیت ملي، شرایط اضطرار 
چالش هاي  و  احتمالي  بحران هاي  از  گذر  دوران  و 

جدي باشد.
مبني  گذشته  سیاستهاي  به  آوردن  روي  دیگر،  ابهام 
و  وضع  هنگام  به  گذاري  سرمایه  از  حمایت  بر 
آنهاست.  در  ثبات  فقدان  و  مقررات  و  قوانین  اجراي 
گرچه نفس تغییر و اصالح قوانین متناسب با شرایط 
از حقوق  قانوني و دفاع  اعمال حاکمیت  براي  جامعه 
سطح  در  شهروندان  اجتماعي  و  سیاسي  اقتصادي، 
کالن سیاستگذاري ها امري طبیعي و پذیرفتني است 
و  قوانین  ثبات  فقدان   ، نسبي  پذیرش  و  تمکین  اما 
مقررات به دلیل جابه جایي ها در قدرت یا دولتمردان 
و قانونگذاران نه تنها طبیعي و عادي نخواهد بود بلکه 
سازوکارهاي  و  تمهیدات  ناکارآمدي  و  اعتباري  بي 

جبراني را موجب مي شود.
راه های مقابله با فرار سرمایه

راه های احتمالی کنترل فرار سرمایه به ایجاد اصالحات 
و تغییرات در عللی که منجر به فرار سرمایه می شود 
راه های  مهم ترین  دیگر،  عبارت  به  است،  نهفته 
ذیل  موارد  در  می توان  را  سرمایه  فرار  از  جلوگیری 

خالصه نمود.
1- ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و با ثبات: این راه 
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مهم ترین عامل کنترل سرمایه در ایران می باشد، چرا 
که علت اصلی فرار سرمایه در ایران دقیقا با اوضاع و 
احوال نامطمئن اقتصادی رابطه تنگاتنگی داشته است 

و این مساله خود به تامین مالی وابسته است.
کالن  درست  و  معتبر  سیاست های  اتخاذ   -2
کالن  درست  و  معتبر  سیاست های  اتخاذ  اقتصادی: 
بهره  نرخ های  و  مقتضی  نرخ  با  همراه  اقتصادی، 
تثبیت  تورم،  نرخ  کاهش  در  کلیدی  عناصر  مناسب، 
آنها و محو کسری های بودجه هستند. به نظر می رسد 
چنین سیاست هایی می توانند از خروج جریان سرمایه 

جلوگیری کنند.
در  تنوع  ایجاد  داخلی:  مالی  دارایی های  در  تنوع   -3
دارایی ها  این  انواع  از  وسیعی  مالی طیف  دارایی های 
و  می دهد  قرار  داخلی  سرمایه گذاران  اختیار  در  را 
بازدهی  افزایش  امکان  نمودن  فراهم  با  ترتیب  بدین 
سرمایه گذاری پرتفولیو می تواند منجر به کنترل جریان 
ساکنین  برای  مالی  ابزارهای  شود.گسترش  سرمایه 
احیانا  و  داخل  در  سرمایه گذاری  ریسک های  داخلی 
را  سرمایه  فرار  خارجی  محرک های  و  عوامل  تاثیر 
کاهش داده و بدین وسیله در کنترل فرار سرمایه موثر 

می باشد.
سلب  خطر  مقابل  در  سرمایه گذاران  تضمین   -4
مالکیت: در این راه سرمایه گذاران می توانند در مقابل 
خطر سلب مالکیت از سوی دولت تضمین بگیرند، البته 
جهت اطمینان از اینکه سرمایه گذاران داخلی احساس 
و باور نمایند که آنها در مقابل خطر ملی شدن، حمایت 
و جبران می شوند، تغییرات قانونی و ساختاری در نظام 

اقتصادی و بعضا سیاسی ضروری می باشد.
دولت  اهداف  از  یکی  اصوال  ارزی:  کنترل  وضع   -5
بازار ارز )کنترل ارزی(،کنترل یا جلوگیری از فرار  در 
سرمایه می باشد. اینکه آیا کنترل ارزی در فرار سرمایه 
موثر است یا نه، نیاز به آزمون تجربی دارد، اما طبق 
مطالعات انجام شده 14 مورد فرار سرمایه از آمریکای 
ارزی  کنترل های  که  است  مطلب  این  مبین  التین 

جریان فرار سرمایه را کاهش می دهد.
تا  سرمایه  فرار  سرمایه ای:  کنترل های  وضع    -6
کوتاه  در  سرمایه ای  کنترل های  وسیله  به  حدودی 
نه  بلندمدت  در  ولی  می گیرد،  قرار  تاثیر  تحت  مدت 
تنها می توان از آنها سرپیچی نمود، بلکه همچنین عدم 
وجود  به  اقتصاد  در  را  جدی  اشکال  تغییر  و  کارایی 

می آورد.
اصالح  سرمایه:  فرار  کنترل  راه های  سایر   -7
بهره های  درآمد  مورد  در  مالیاتی  سیاست های 
مورد  در  سپرده  بیمه  کردن  فراهم  غیرساکنین، 
به  قرضه  اوراق  فروش  غیرساکنین،  سپرده های 
غیرمالیاتی  داشت های  نگه  از  استفاده  غیرساکنین، 
ضروری  و  الزم  سرمایه  فرار  از  جلوگیری  جهت 

می باشد.
8-  کنترل فرار مغز ها : مي دانیم که وجود یک فرد 
متخصص اثرات همه جانبه اي به اقتصاد مي گذارد که 
باعث  بلکه  مي شود  بهره وري  افزایش  باعث  تنها  نه 
جذب سایر افراد به فعالیت هاي مولد مي شود و خیلي از 
اثرات خارجي را در اقتصاد که سوبسیدي است که افراد 
تحصیل کرده به جامعه مي دهد یعني باعث نظم جامعه 

مي شوند  و باعث سوق جامعه به سمت توسعه مي شوند 
که  مي شود  باعث  مهاجرت  و  دارند  خود  دنبال  به  را 
اثرات که این فرد مي توانست در جامعه داشته باشد در 
خارج داشته باشد که اصطالحًا بازار لمونز اتفاق مي افتد 
بیرون مي کند.  بازار  از  را  بد کاالي خوب  که کاالي 
مختلف  دالیل  به  را  متخصص  نیروي  ما  که  زماني 
نتوانیم نگه داریم و یا انگیزه هاي ماندن آنها را فراهم 
نکنیم و حتي این افراد از فعالیت هاي اقتصادي داخل 
را  اینها  جاي  کساني  طبیعي  طور  به  مي روند  بیرون 
مي گیرند که از کیفیت پایین تري برخوردارند و در اینجا 
در جامعه مدیران، وکالي مجلس، کادر آموزش و ... 
اگر افراد با مهارت وجود نداشته با شند افراد جانشین 
آنها شاید نتوانند به معناي واقعي و به خوبي آن نهاد را 

اداره کنند و باعث به هدر دادن منابع مي شوند. 
بنابراین اگر واقعًا نیروهاي بالنده در کشور وجود نداشته 
باشد و اینها از کشور بیرون روند اثرات منفي بسیاري 
را به جا مي گذارند در حالي که مي دانیم سرمایه هاي 
زیادي هزینه مي شود تا که یک فرد بتواند متخصص 
بیرون بیاید و اگر ما نتوانیم این افراد را در داخل نگه 

داریم مشکالت زیادي به وجود مي آید
نتیجه گیری 

به عنوان  این که  ضرورت  عامل سرمایه   با وجود 
حال  در  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  محرک  موتور 
توسعه کامال احساس می شود اما بروز شرایط خاص 
اقتصادی – سیاسی  باعث خروج سرمایه های اندک 
داخلی  می شود که فرار سرمایه را به یکی از معضالت 
کرده  تبدیل  توسعه  حال  در  های  کشور  توجه  قابل 
است . فرار سرمایه اثرات منفی بلند مدت و کوتاه مدت 
صورت  در  می گذارد.  برجای  اقتصادی  متغیر های  بر 
عدم اتخاذ سیاست های صحیح در جهت کنترل فرار 
سرمایه، وضعیت متغیر های اقتصادی بدتر خواهد شد. 
افزایش نرخ ارز، تشدید تورم، افزایش نرخ بهره، کاهش 
سود، کاهش سرمایه گذاری و ایجاد کسری حساب در 
فرار سرمایه  بلندمدت  آثار  از جمله  پرداخت ها  موازنه 
دولت  یک  که  می رسد  نظر  به  بعید  بسیار  می باشند. 
طور  به  و  کند  مسدود  را  سرمایه  فرار  راه های  بتواند 
می تواند  دولت  اما  نماید،  جلوگیری  امر  این  از  کامل 
اتخاذ سیاست های  ملی،  اقتصاد  در  اطمینان  ایجاد  با 
معتبر مالی داخلی، تضمین مالکیت های فردی، تنوع 
در دارایی های مالی داخلی، وضع کنترل های ارزی و 
سرمایه ای مناسب و.... تا حدود زیادی از فرار سرمایه 

بکاهد. 
سرمایه  ویژه  اهمیت  از  کالن  سطح  در  مدیران 
را  گذاری  سرمایه  و  دارند  آگاهی  خوبی  به  گذاری 
شروع تحوالت اقتصادی – اجتماعی تلقی می کنند 
حساسیت  و  اهمیت  از  نیز  آن  بر  مدیریت  بنابراین 
زیادی برخوردار است.  در حقیقت دولت باید با انجام 
این قبیل اقدامات نوعی اشتیاق و عالقه در صاحبان 
سرمایه های خصوصی ایجاد نماید، که آنها با رغبت و 
عالقه هر چه بیشتر سرمایه های خود را در داخل کشور 
یک  که  زمانی  دیگر  عبارت  به  کنند.  سرمایه گذاری 
امنیت و اطمینان سیاسی و اقتصادی در کشور وجود 
داشته باشد، نه تنها سرمایه گذاران داخلی بلکه صاحبان 
سرمایه گذاری های خارجی نیز مایل به سرمایه گذاری 

در آن کشور می باشند. 
مدیران در سطح کالن از اهمیت ویژه سرمایه گذاری 
شروع  را  گذاری  سرمایه  و  دارند  آگاهی  خوبی  به 
تحوالت اقتصادی – اجتماعی تلقی می کنند بنابراین 
زیادی  حساسیت  و  اهمیت  از  نیز  آن  بر  مدیریت 

برخوردار است . 
فقر منابع، نبودن ثبات اجتماعی، درگیری ها و ناامنی 
ها فرار سرمایه را موجب می شود که سرمایه ها اعم 
به  اقدام  نامناسب  بدلیل شرایط  انسانی  و  فیزیکی  از 

خروج می نمایند . 
براي مقابله با فرار سرمایه باید به دنبال علت آن بود، 
اگرچه در طول سال هاي گذشته بیشتر با معلول مبارزه 
نرخ  افزایش  با  از کشور  پول  اجازه خروج  یعني  شده 
تشدید  باعث  تنها،  نه  این  که  نشد  داده  بانکي  سود 
فرار سرمایه، بلکه باعث رکود نیز مي شود، ضمن اینکه 
مي کند.اطالعاتي  مخدوش  را  سرمایه گذاري  امنیت 
بانک جهاني به وسیله شرکت ها به دست آورده،  که 
نشان مي دهد یکي از عوامل فرار سرمایه ها از کشور 
عدم اطمینان است.مهمترین عاملي که از نظر تاریخي 
ملي  پول  ارزش  کاهش  شده  سرمایه  فرار  به  منجر 

است.
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1- مقدمه
که  است  واقعیت  این  بیانگر  موجود  اطالعات  و  آمار 
صدور نفت خام براي سالیان متمادي باعث وابستگي 
اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از فروش این ماده 
به  ارز  به  کشور  نیاز  اخیر  سالیان  در  است.  گردیده 
دستیابي  و  طرف  یک  از  واردات  مالي  تأمین  منظور 
آسان به درآمدهاي نفتي از طرف دیگر سبب تشدید 
این وابستگي شده است و کلیه فعالیتهاي اقتصادي از 
خدمات  و  کشاورزي  صنعت،  بخش  فعالیتهاي  جمله 
محصول  این  درآمد  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  بطور 
ارتباط پیدا کرده است. تکیه بیش از حد به درآمدهاي 
صادرات  افزایش  جهت  چاره اندیشي  از  مانع  نفتي 
به نحو اساسي  تنوع در ترکیب آن  ایجاد  غیرنفتي و 
نشاندهنده  غیرنفتي  صادرات  ترکیب  است.  بوده 
و  کشاورزي  و  سنتي  کاالهاي  صادرات  باالي  سهم 
براي  باشد.  مي  پتروشیمي  و  شیمیایي  محصوالت 
روشن شدن وضعیت صادرات غیرنفتي و جایگاه آن در 

اقتصاد ملي به بررسي آمار موجود مي پردازیم.
1ـ1ـ روند صادرات غیرنفتي

ارزي  نفتي میزان درآمد  افزایش درآمدهاي  از  . قبل 
پایین بود. بطوریکه  از صادرات غیرنفتي بسیار  ناشي 
میلیون   100 حدود  غیرنفتي  صادرات   1344 سال  تا 
دالر گزارش شده است. این رقم نهایتًا پس از افزایش 
از انقالب حدود نیم  میلیارد  درآمدهاي نفتي تا قبل 
روند   64 سال  تا  انقالب  از  بعد  است.  بوده  دالر 
رقم    65 سال  در  ولي  بود  نزولي  غیرنفتي  صادرات 
سال   ،69 سال  تا  و  یافته  افزایش  غیرنفتي  صادرات 
شروع سیاست هاي بازسازي و تعدیل اقتصادي، میزان 
صادرات غیرنفتي حدود یک میلیارد دالر بود. از سال 
70 به بعد رقم افزایش صادرات غیرنفتي بیش از 2/5 

میلیارد دالر مي باشد.  در سالهاي پس از آن صادرات 
غیرنفتي با یک روند افزایش به  16/101 میلیارد دالر 

در سال 1386 افزایش پیدا کرده است . 
2ـ1ـ سهم صادرات غیرنفتي از کل صادرات کشور

از  درصد   70 از  بیش  همیشه  گاز  و  نفت  صادرات 
درآمدهاي صادراتي  کشور را به خود اختصاص داده 
قیمت  افزایش  فاصله سالهاي  در  بگونه اي که  است. 
نفت، سهم صادرات غیرنفتي کمتر از 5 درصد بود. در 
سالهاي اولیه پس از انقالب این سهم بدلیل کاهش 
صادرات غیرنفتي کاهش چشمگیر یافت و به 3 درصد 
در سال 63 رسید و پس از آن با یک روند فزاینده اي 
به 20 درصد در سال 72 رسید. در سال 73 به علت 
افزایش شدید صادرات غیرنفتي این رقم به 24 درصد 
 ، غیرنفتي  صادرات  کاهش  بدلیل  آن  از  بعد  رسید. 
به  صادرات  کل  از   درصد   20 حدود  سهمي  تقریبًا 
صادرات غیرنفتی اختصاص داشت.  در سالهاي  1386  

این سهم به 16/5 درصد رسیده است.
3-1-  نسبت ارزش صادرات غیرنفتي به واردات

در  غیرنفتي  صادرات  توانایي  نشاندهنده  نسبت  این 
تأمین نیازهاي ارزی بخش واردات مي باشد. هر چقدر 
صادرات  توانایي  باشد  کمتر  یک  عدد  از  نسبت  این 
موردنیاز  ارز  تأمین کننده  بعنوان  غیرنفتي  کاالهاي 
واردات کمتر خواهد بود. در نمودار 4ـ5 نسبت ارزش 
صادرات غیرنفتي به واردات ارائه شده است. بر اساس 
با  زماني 72ـ1338  فاصله  در  غیرنفتي  آمار صادرات 
درصد  از 20  کمتر  نوساني همواره سهمي  روند  یک 
از نیازهاي ارزی واردات را تأمین مي نموده است. در 
سال 73 با افزایش شدید صادرات غیرنفتي این نسبت 
با یک افزایش شدید به 41 درصد رسید. در سالهایي 
پس از آن به دلیل کاهش صادرات غیرنفتي این رقم 

کاهش یافت و به حدود 20 درصد رسید. در سال 78 
این نسبت با یک افزایش جزئي به 31 درصد رسید و 
پس از آن با روند نزولي این رقم حدود 20 تا 25 درصد 

بود.  این میزان در سال 1386 به 27/5 درصد رسید
4-1ـ اجزاء صادرات غیرنفتي به تفکیک نوع کاال

در این تقسیم بندي صادرات غیرنفتي به سه دسته الف( 
کاالهاي صنعتي، ب( کاالهاي سنتي و کشاورزي و  
مي شود.  تقسیم بندي  فلزي  و  کاني  ج(کلوخه هاي 
از  حاصل  درآمد  اعظم  قسمت  موجود  آمار  اساس  بر 
صادرات غیرنفتي )قبل از انقالب( مربوط به صادرات 
در  گونه اي که  به  است  و کشاورزي  کاالهاي سنتي 
به  متعلق  غیرنفتي  صادرات  از  درصد   68  ،57 سال 
صادرات کاالهاي کشاورزي و سنتي بود.   در سالهاي 
اولیه پس از انقالب سهم صادرات کاالهاي کشاورزي 
و سنتي با افزایش چشمگیري مواجه شد و  در بعضي 
از صادرات غیرنفتي را به خود  تا 94 درصد  از سالها 
اختصاص مي داد. پس از آن تا اوایل دهه 70 صادرات 
کاالهاي کشاورزي و سنتي سهمي باالتر از 70 درصد 
در سال 57 سهم صادرات صنعتي  دربرمي گرفت.  را 
آن  از  پس  بود.  درصد   30 غیرنفتي  صادرات  کل  از 
از  تا سال 64 همواره سهمي کمتر  اولیه  در سالهاي 
10 درصد را تشکیل مي داد. پس از آن  با طي یک 
روند صعودي در اواخر دهه 60، به 26/7 درصد رسید. 
فزاینده  روند  با  صنعتي  صادرات  بعد  به   70 سال  از 
افزایش یافت. بگونه اي که در سال 76 سهم صادرات 
صنعتي از سهم صادرات کاالهاي سنتي و کشاورزي 
آن  از  پس  رسید.  درصد   54/9 رقم  به  و  شد  بیشتر 
سهم آن در صادرات غیرنفتي افزایش یافت و به 60/2 
درصد در سال 1380 رسید و در سال 83، به 70 درصد 
  ،  1386 سال  در  رسید.  غیرنفتي  کاالهاي  صادرات 
طي  است   رسیده  درصد   75/8 به  صنعتي  صادرات 
سالهاي مورد بررسي سهم بخش کلوخه هاي کاني و 
فلزي از دو بخش دیگر به مراتب کمتر بوده و حداقل 
سهم از درآمد صادرات غیرنفتي کشور مربوط به این 

بخش مي باشد. 
2ـ عوامل تأثیرگذار بر صادرات

قبل از  آغاز هر بررسي در مورد صادرات و مشکالت 
صادرات  بر  مؤثر  عوامل  کلیه  که  دارد  ضرورت  آن 
شناسایي شود. با توجه به اینکه در عملیات صادرات، 
از  بیش  لذا  مي یابد  تحقق  کشور  از  خارج  در  هدف 
سایر عملیات اقتصادي و تجاري داخلي و حتي واردات 
از عوامل مختلفي متأثر مي شود. در یک تقسیم بندي 
عوامل  دسته  چهار  به  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  کلي 
ـ  اجتماعي   عوامل   فني،  علمي ـ  عوامل  اقتصادي، 
تقسیم بندي  سیاسي  و  حقوقي   وعوامل  فرهنگي 

مي شود.
1-2- عوامل اقتصادي

این گروه از عوامل یکي از عوامل اصلي تأثیرگذار بر 
محیط  دو  در  مستقل  بطور  که  بوده  کشور  صادرات 
کشور صادرکننده و واردکننده عمل مي کنند. مهمترین 

آنها عبارتند از:
الف ـ تورم         ب ـ سیاستهاي اقتصادي           ج ـ نرخ 
تبدیل ارز     دـ سطح و توزیع درآمد مصرف کنندگان

بررسي مشکالت ساختاري 
صادرات غیر نفتي کشور

تحلیل

مهدی فاطمی؛ کارشناس ارشد علوم اقتصادی
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هـ ـ رشد اقتصادي کشور
2ـ2ـ عوامل  علمي ـ فني

امروزه  بین المللي،  بازارهاي  شدن  رقابتي  به  توجه  با 
در  تعیین کننده اي  نقش  از  علمي   و  فني  عوامل 
گردیده اند.  برخوردار  صادرات  در  یا شکست  موفقیت 

از مهمترین این عوامل مي توان موارد زیر را نام برد.
الف  ـ تکنولوژي تولید محصوالت

ب ـ نیروي کار ماهر و مدیریت متخصص 
ج ـ تجهیزات پیشرفته تولید و بسته بندي

هـ ـ وسائط حمل ونقل محصوالت
3-2- عوامل حقوقي و سیاسي

به  توان  بر صادرات می  مؤثر  عوامل سیاسي  اهم  از 
ثبات سیاسي کشورها، سیاست هاي خارجي دولتهاي 
های  کشور  اداري  نظام  و  واردکننده  و  صادرکننده 
خارجي  بازرگاني  زمینه  در  مخصوصًا  تجارت  طرف 
بعضًا  نیز  کشور  خارجي  سیاست  کرد.  اشاره  کشور  
جمله  از  آنرا  داخلي  مقررات  و  قوانین  از  بخشي 
ممنوعیت در تجارت با کشور معیني یا در نظر گرفتن 
تسهیالت فوق العاده قانوني براي یک کشور دوست را 
روابط  سطح  از  کشور  تجارت  الگوي  مي سازد.  متأثر 
تأثیر مي پذیرد.  دیپلماتیک کشورها بشدت  سیاسي و 
سایر  با  خود  سیاسی  روابط  سطح  بر  که  کشورهایي 
جهاني  بازارهاي  از  بیشتري  سهم  افزوده اند  کشورها 
عمل  موفق تر  صادرات  عرصه  در  و  آورده  بدست 
کرده اند. تنوع روابط بین المللي نیز در شرایط بحراني 
جلوگیري  تجاري  فعالیتهاي  کل  افتادن  خطر  به  از 

مي کند.
عوامل حقوقي مؤثر بر صادرات را مي توان به دو دسته 

عوامل حقوقي داخلي و خارجي تقسیم بندي نمود:
الف ـ عوامل حقوقي داخلي

تصمیم گیري  مراحل  کلیه  در  داخلي  حقوقي  عوامل 
مراحل  این  هستند.  نقش  داراي  تصمیمات  اجراي  و 

عبارتند از:
1ـ نحوه تصمیم گیري توسط نهادهاي تصمیم گیرنده

2ـ کیفیت تبدیل تصمیمات و سیاستها در قالب قوانین 
و مقررات

3ـ کیفیت انتشار قوانین و مقررات و اطالع رساني
4ـ کیفیت اجراي قوانین و مقررات.

ب ـ عوامل حقوقي خارجي

واردکننده،   کشورهاي  دولتهاي  توسط  عوامل  این 
کشورهاي ثالث و سازمانهاي بین المللي ایجاد گردیده 
اختیارات محدودي  از  است و طبعًا دولت صادرکننده 
نتیجه  در  و  است  برخوردار  عوامل  این  تغییر  در 
صادرکنندگان بر انطباق خودشان با قواعد خارجي به 
منظور استفاده از تأثیر مثبت عوامل حقوقي خارجي بر 
صادرات، ناگزیر مي باشند. البته نسبت به میزان قدرت 
عوامل  منفي  آثار  کشور  هر  بازرگاني«  »دیپلماسي 
در  عوامل  این  مي باشد.  تعدیل  قابل  خارجي  حقوقي 

چهار دسته مورد توجه قرار مي گیرند:
الف ـ تعهدات دو جانبه کشور واردکننده
ب ـ تعهدات منطقه اي کشور واردکننده

ج ـ تعهدات جهاني کشور واردکننده
دـ قوانین و مقررات داخلي کشور واردکننده

4ـ2ـ عوامل اجتماعي و فرهنگي
در  مؤثري  نقش  فرهنگي  و  اجتماعي  عوامل 
از عوامل  پیدا کرده اند.  بین الملل  تجارت  شکل گیري 

تأثیرگذار بر صادرات مي توان عوامل زیر را نام برد:
الف ـ الگوي مصرف

ب ـ نرخ جمعیت
ج ـ ارزشهاي فرهنگي و مذهبي

د ـ فرهنگ عمومي
3ـ مشکالت ساختاري صادرات غیرنفتي کشور

اقتصادي و بطور کلي عدم رشد  برنامه هاي  شکست 
صادرات   مخصوصًا  و  ملي  اقتصاد  در  موزون  و  پویا 
غیرنفتي در طي سالیان گذشته دالیل مختلفي داشته 
جهاني،  سیاستهاي  تاریخي،  وابستگي هاي  است. 
امور  در  ناچیز  سرمایه گذاري  نفت،  به  متکي  اقتصاد 
زیربنایي و کم بها دادن به توسعه منابع انساني از جمله 
دالیل مهم ناکامي و عقب ماندگي در توسعه صادرات 
غیرنفتي بوده است. سهم ایران در تجارت بین المللي با 
توجه به جمعیت، وسعت، منابع و موقعیت استراتژیک 
در منطقه و جهان اندک است و به رغم افزایش قیمت 
نفت و محصوالت وابسته به آن، همواره کاهش سهم 
ایران در تجارت جهاني وجود داشته است و بر خالف 
روند تحوالت جهاني، تجارت خارجي کشور به عنوان  
ابزاري کارآمد براي حضور رقابتي در بازارهاي جهاني، 
به لحاظ اتکا به ساختار سنتي و عدم تجهیز همه جانبه 
رفتار  فاقد  و  نبوده  برخوردار  الزم  آمادگي  و  توان  از 

نام کشور
صادرات کاال و خدمات به عنوان 
درصدي از محصول ناخالص داخلي

سهم صادارت مواد اولیه 
از کاالهاي صادراتي

سهم صادرات کاالهاي 
صنعتي از کاالهاي صادراتي

سهم صادرات کاالهاي با 
فن آوري باال از کاالهاي صادراتي

19902003199020031990200319902003
کویت
مالزي
تایلند
چین
ترکیه
ایران
هند

45
75
34
18
13
22
7

48  
ــ
66
34
28
25
14

94
46
36
27
32
90
28

93
22
22
9
15
92
22

6
54
63
72
68
10
71

7
77
75
91
84
8
77

3
38
21
ــ
1
2
2

1
58
30
27
2
2
5

    منبع: ماهنامه اقتصادي ومالي بین المللي اقتصاد ایران، شماره81، آبان84، به نقل از Human Development Report سال 2005.

توسعه اي مناسب با شرایط کنوني اقتصاد جهاني است. 
برطبق آمار WTO با بحساب آوردن صادرات نفت، 
جهان  کاالیي  صادرات  کل  از  ایران  صادرات  سهم 
در سال 2004 برابر با 0/5 درصد بوده است که اگر 
نازلي  از آن جدا کنیم به رقم بسیار  صادرات نفت را 
مي رسیم. در صورتي که در این سال مالزي با صادرات 
126/5 میلیارد دالر، 1/4 درصد از صادرات جهان را به 

خود اختصاص داده است.
بعد  در  غیرنفتي  صادرات  ساختاري  مشکالت   -3-1

داخلي
دروني  ناهماهنگي هاي  و  ناهنجاري ها  کلي  بطور 
در  دروني  مناسبات  نبودن  روان  از  غیرنفتي  صادرات 
آنها  غیربهینه  ساختار  و  اقتصادي  مختلف  بخشهاي 
تغییرات  به  نیاز  خصوص  این  در  که  مي شود  ناشي 
بخشهاي  در  بنیاني  سرمایه گذاریهاي  یا  و  ساختاري 
این  مهمترین   به  زیر  در  است.  ضروري  مختلف 

مشکالت اشاره مي شود:
الف ـ اقتصاد متکي بر درآمدهاي نفتي

اصواًل وابستگي درآمدهاي کشور به نفت از مهمترین 
آثار  که  است  کشور  بر  حاکم  اقتصادي  چالشهاي 
اتکاي  است.  گذاشته  بجاي  کشور  اقتصاد  بر  سوئي 
نگراني هایي  همواره  نفتي  درآمدهاي  به  حد  از  بیش 
را براي تصمیم گیران و برنامه ریزان پدید آورده است. 
از  چرا که نوسانات شدید قیمت نفت که در بسیاري 
دولت  درآمدهاي  وضعیت  بوده ایم  آن  شاهد  برهه ها 
تأثیر جدي  تحت  را  آن  بر  متکي  برنامه ریزي هاي  و 
و  افت  با  را  کشور  توسعه  و  رشد  و  است  داده  قرار 
خیزهاي فراواني مواجه ساخته است. بر اثر وابستگي 
واردات و صنایع کشور به درآمدهاي نفتي، شوکهاي 
حتي  و  مي شود  وارد  کشور  صنایع  به  غیرمترقبه اي 
نیز  گذشته  دهه هاي  طي  دولت  مداوم  حمایتهاي 
نتوانسته است منجر به خودکفایي صنایع گردد. کاهش 
درآمدهاي نفتي، کاهش هزینه هاي جاري و عمراني را 
به دنبال دارد که عوارض سوء آن بر توسعه اقتصادي 
و اجراي پروژه هاي عمراني بر کسي پوشیده نیست. از 
مهمترین آثار منفي اقتصاد متکي بر نفت نکات زیر را 

مي توان نام برد.
برخورداري طوالني مدت از درآمد ناشي از نفت، عماًل 
ساختار بودجه کشور را به شکل بیمارگونه تبدیل نموده 

جدول 4-2(  صادرات ایران و کشورهاي منتخب

تحلیل
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است.
حضور گسترده و مستمر این بخش عماًل سبب شده 
است که سایر بخشهاي اقتصادي وابستگي شدیدي به 

عملکرد این بخش احساس کنند.
در کشور حمایت  را  دولتي  اقتصاد  نفتي،  درآمدهای   
نموده و گرایش به بزرگ شدن بخش دولتی با اثرات 
محدودکننده به رشد بخش خصوصي مولد را تقویت 

نموده است.
ب ـ ضعف بنیه تولیدي )بویژه بخش صنعت(

یکي از دالیل موفقیت در امر صادرات در کشورهایي 
کسب   جهاني  تجارت  زمینه  در  فراواني  موفقیت  که 
کرده اند برخورداري از زیربناي نیرومند و صنعتي است. 
حال آنکه در کشور ما سهم صنعت در تولید ناخالص 
داخلي در سطح باالیي قرار ندارد و در سال 83 این 
از طرفي سوق دادن  رقم به 20 درصد رسیده است. 
سرمایه گذاریها به فعالیتهاي غیرمولد  با سوددهي باال 
و  تولیدي  بخشهاي  در  نقدینگي  شدید  کمبود  باعث 
ماشین آالت  به  واحدها  این  از  بسیاري  عدم دستیابي 
نتیجه  در  است.  گشته  مدرن  تکنولوژیهاي  و  جدید 
کاالهاي تولیدي این واحدها فاقد کیفیت رقابتي و در 
مقابل داراي هزینه هاي باالي تولیدي بوده و قابلیت 
سهم  همچنین  ندارند.  را  جهاني  بازارهاي  در  رقابت 
کاالیي  صادرات  مجموع  در  صنعتي  صادرات  اندک 
نمایانگر ساختار توسعه نیافته تولیدي و صنعت کشور 
در  مطلب  این  بهتر   شدن   مشخص  برای  است.  
تولید  از  خدمات  و  کاال  صادرات  سهم   2-4 جدول 
ناخالص داخلی و همچنین ترکیب کاالهای  صادراتی 

در کشورهاي مختلف ارائه شده است .
ج ـ تغییر مستمر قوانین، مقررات و آیین نامه ها

صادراتي  قوانین  بودن  متغیر  که  نیست  تردیدي 
مشکالت متعددي را براي صادرکنندگان و واحدهاي 
پدید  مي کنند  فعالیت  صادرات  زمینه  در  که  تولیدي 

مي  آورد. از جمله این موارد عبارتند از:
درازمدت  براي  بود  نخواهند  قادر  صادرکنندگان   
برنامه ریزي کنند و عقد قراردادهاي بلندمدت به دلیل 

تغییر قوانین امکان پذیر نیست. 
کشورهایي  نیاز  اساس  بر  تولیدکنندگان  از  برخي   
تولید  به  اقدام  شده اند  مذاکره  وارد  آنها  با  قباًل  که 
با وضع قوانین  محصوالتي مي کنند که ممکن است 
ایجاد  تولیدی  این کاالي  جدید محدودیت در صدور 
وارد  لطمه  صادرکنندگان  اعتبار  به  نتیجه  در  و  شده 

 شود.
برنامه ریزي شده  قباًل  که  کاالیي  در صادرات  وقفه   
کاالي  خریدار،  کشورهاي  تا  مي شود  باعث  است 
موردنظر را از سایر کشورها تأمین نموده و این موضوع 
عالوه بر از دست رفتن بازار، موجب هدر رفتن منابع 

زیادي که قباًل صرف بازاریابي شده ، خواهد شد.
مقررات  مورد  در  تصمیم گیرنده  نهادهاي  تعدد  د ـ 

صادرات و واردات
مرحله  در  تنها  نه  مختلفي  نهادهاي  ما  کشور  در 
مقررات  مورد  در  تصمیم گیري  مرحله  در  بلکه  اجرا، 
صادرات و واردات دخالت دارند و این موضوع موجب 
سیاستهاي  حتي  و  مقررات  بین  شدیدي  ناهماهنگي 

سهم )درصد(صادرات )میلیون دالر(نام کشور

امارات
عراق
چین
ژاپن
هند

ترکیه
کره جنوبي 
افغانستان

سایر

2166
1842
1244
927
837
566
552
543
6635

14/1
12
8/1
6/1
5/5
3/7
3/6
3/5
43/4

15312100جمع
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اتخاذ شده گردیده است. 
تصمیم گیري،  مختلف  نهادهاي  وجود  بدلیل 
بوروکراسي شدیدي در امر صادرات ایجاد شده است 
با  مرتبط  سازمانهاي  نمایندگان  تمرکز  عدم  بدلیل  و 
امر صادرات در یک تشکیالت واحد، صادرکننده ناچار 
تا مراحل زیادي را براي صادرات طي کند که  است 
این موضوع موجب کندي در حرکت صادرات کاال و 
امور  انجام  به منظور تسریع در  اتالف وقت مي شود. 
که  است  جدیدي  تشکیالت  ایجاد  به  نیاز  صادراتي 
)گمرک،  ذیربط  اجرایي  نمایندگان سازمانهاي  آن  در 
و  شده  مستقر  و…(  مرکزي  بانک  استاندارد،  بیمه، 
اعظم  بخش  محل،  این  به  مراجعه  با  صادرکنندگان 

مراحل صدور کاالي خود را طي کنند.
وـ نگرش سطحي به صادرات

به  دادن  اهمیت  )تنها  صادرات  به  سطحي نگري 
حمایتهاي دولت( و کم توجهي به نقش عوامل تولید 
صدور  مراحل  فن آوري(،  انساني،  نیروي  )سرمایه ، 
تغییر  بازاریابي(،  بیمه،  حمل ونقل،  )بسته بندي،  کاال 
میزان تقاضا )رشد جمعیت، تغییر سلیقه مصرف کننده 
مشابه،  مسائل  و  داخلي  مصرف   الگوي  خارجي(، 
بیشترین ضرر را به صادرات غیرنفتي وارد کرده است. 
سیاستهاي حمایتي بدون برنامه و مطالعه نه تنها نقش 
مثبتي ایفا نکرده بلکه همواره نقش منفي داشته است. 
در طول سالیان گذشته، بجاي توجه به زیرساختهاي 
الزم و بهبود کمي و کیفي تولید و ساختاري همگون 
با توسعه صادرات، روش هاي مسکن دیگري همچون 
ملي مدنظر  پول  ارزش  ارزي، کاهش  پیمان  تخفیف 
سیاستها  این  که  داشت  توجه  باید  است.  گرفته  قرار 
به دلیل انعطاف ناپذیري بخش تولیدي نمي تواند براي 
انبساطي بر جاي  اثر   مدتي بیش از یک یا دو سال 

گذارد.
هـ ـ ترکیب صادرکنندگان کشور

اقتصادي  بنگاههاي  را  کشور  صادرکنندگان  اکثر 
کوچک و متوسط تشکیل مي دهند و تعداد شرکتهاي 
بزرگ و توانمند تخصصي صادراتي که در سطح ملي 
فعال بوده و از قدرت چانه زني باال و رقابت در سطح 

بین المللي برخوردار باشند کم است. 
ي ـ تمرکز تجاري و کاالیي در صادرات غیرنفتي

باالي  تمرکز  صادرات  ساختاري  مشکالت  از  یکي 
قدرت  کاهش  تجاري،  تمرکز  مي باشد.  تجاري 

کشش  کاهش  جهاني،  بازارهاي  در  کشور  چانه زني 
انحصار  بازار  شرایط  نتیجه  در  و  صادرات  تقاضاي 
به  توجه  با  دیگر  از طرف  به وجود مي آورد.  را  خرید 
روابط  سطح  از  بین الملل  تجارت  الگوي  تأثیرپذیري 
در  کشمکش  هرگونه  کشورها  دیپلماتیک  و  سیاسي 
روابط سیاسي با کشورهاي طرف مبادله باعث از دست 
بازارهاي صادراتي مي گردد.  از  رفتن بخش عمده اي 
ترکیب کاالهاي صادراتي نیز نشان مي دهد که بخش 
میوه   ، پسته  را  کشور  غیرنفتي  صادرات  از  عمده اي 
 ، گاز  و  نفت  از  حاصل  هاي  فراورده   ، خشک  هاي 
تشکیل  نفتي   گازها ي  و  آلي  شیمیایي  محصوالت 
درصد   64 مجموع  در   1386 سال  در  که  مي دهد  
صادرات غیر نفتي را بخود اختصاص داده اند.هر چند 
تجاري  طرفهاي  در  نسبي  تنوع  اخیر  سالیان  در  که 
ایران یعني کاهش سهم نسبي کشورهایي نظیر آلمان 
و آذربایجان  و تنوع نسبي اقالم صادراتي یعني کاهش 
اقالم دیگر نظیر محصوالت  بهبود  صادرات سنتي و 
هنوز  ولي  است  آمده  بوجود  پتروشیمي  و  شیمیایي 
بخش صادرات از تمرکز  باالیي برخوردار بوده است .

ن ـ باال بودن تورم و تثبیت نرخ ارز
باال  تورم  بر صادرات کشور  اثرگذار  و  دو عامل مهم 
و تثبیت نرخ ارز است. تورم  بهاي کاالهاي صادراتي 
در  رقابت  قدرت  آنکه  ضمن  و  مي دهد  افزایش  را 
با  نیز  از صادرکننده مي گیرد وي  را  بازارهاي جهاني 
توجه به نرخ ارز تثبیت شده در تبدیل درآمد ارزي خود 
به ریال دچار زیان مي گردد. زیرا ارز حاصل از صادرات 
ملي گردد که  پول  به  تبدیل  در چرخه صادرات  باید 
نتیجه  در  و  داده  از دست  را  قدرت خرید سابق خود 

انگیزه صادرات را به شدت تضعیف مي کند.
2ـ3ـ مشکالت برون مرزي صادرات

الف ـ موانع غیرتعرفه اي
تحریم  به  مي توان  غیرتعرفه اي  موانع  جمله  از 
اقتصادي، اخذ مالیات اضافي یا عوارض غیرمتعارف از 
کاالهاي ترانزیت ایراني، کاربرد ضوابط محدودکننده 
برخوردار  از  جلوگیري  منظور  به  اروپا  جامعه  توسط 
ترجیحي  تعرفه هاي  مزایاي  از  کاالها  برخي  شدن 

عمومي اشاره کرد.
زمینه  در  مصرف  بازار  نیازهاي  به  توجه  عدم  ب ـ 

کیفیت کاالهاي صادراتي
عرضه کنندگان  بین  شدید  رقابت  جهت  به  امروزه   .

تحلیل
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نقش  مصرف کنندگان  جهاني،  بازارهاي  در  محصول 
تعیین کننده در تقاضاي جهاني محصوالت دارند. از این 
رو ارائه کاالهاي مناسب و مطابق نیازها و خواسته هاي 
مصرف کنندگان اهمیت بسزائي در توسعه صادرات دارد.

و  بین المللي  بزرگ  سازمانهاي  با  ارتباط  ضعف  ج ـ 
بهره گیري ضعیف از همکاریهاي منطقه اي

کشور  صادرات  بر  تأثیرگذار  اصلي  عوامل  از  یکي 
است.  کشورها  بین  منطقه اي  موافقت نامه هاي  وجود 
اعم  ویژه اي  تسهیالت  موافقت نامه ها  اینگونه  وجود 
عضو  کشورهاي  براي  را  غیرتعرفه اي  یا  تعرفه اي  از 
قائل مي شود. سهم ایران در این رابطه صرفًا به اکو 
)ECO( و و چند مورد نادر موافقت نامه هاي دوجانبه 
محدود مي گردد. در سطح بین المللي نیز مهمترین آنها 
سازمان تجارت جهاني است که اقتصاد بیش از 149 
کشور جهان را تحت پوشش قرار داده است و بیش از 
32 کشور نیز تقاضاي عضویت در آن دارند. عضویت 
غیرتعرفه اي  و  تعرفه اي  موانع  کاهش  باعث  آنها  در 

براي کشورهاي عضو مي شود. 
د ـ ضعف تبلیغات و در نتیجه عدم شناخت کشورها از 
بر  تبلیغات سوء  و وجود  ایران  توانمندیهاي صادراتي 

ضد برخي کاالهاي مهم ایران
3-3- راهکارهاي مهم در جهت توسعه صادرات

براي توفیق در امر صادرات الزم است با یک نگرش 
داخلي  نیازهاي  به  آنکه  ضمن  سیستمي  و  جامع 
توجه شود، خلق مزیتهاي نسبي و تقویت ظرفیتهاي 
براي  زمینه هاي الزم  آمدن  فراهم  و  صادراتي کشور 
به حضور و مشارکت  بیشتر بخش خصوصي  فعالیت 
صادرات  باید  شود.  توجه  جهاني  تجارت  در  بیشتر 
کلیه  و  گیرد  قرار  اقتصادي  برنامه ریزیهاي  محور 
سیاستهاي صنعتي، کشاورزي، پولي، مالي و بازرگاني 

بطورهماهنگ در راستاي این هدف به کار برده شود.
به صادرات و صادرکننده  نگاه  باید  فرهنگي  ابعاد  در 
عنوان  به  به صادرات  جامعه  نباید  باشد.  ارزشي  نگاه 

بلکه  بیندیشد  نیازهاي داخلي  یک عامل تأمین کننده 
صادرات به جهت تبعات مثبتي که در میان مدت بر 
محصوالت،  رقابت پذیري  جمله  از  جامعه  رفاه  سطح 
خلق مزیت، افزایش درآمد و… خواهد گذاشت، باعث 

رشد اقتصادي باالتر مي گردد. 
تمامي  با  روابط  گسترش  و  برقراري  سیاسي  ابعاد  در 
کشورها ضرورت دارد. در این خصوص اتخاذ سیاستهاي 
تنش زدایي، ایجاد روابط مسالمت آمیز، مي تواند راهگشا 
بین المللي  عرصه هاي  در  فعال  حضور  بعالوه  باشد. 
همچون پیمان هاي دوجانبه و چندجانبه، منطقه گرایي، 
در جهت گشایش  مهمي  اقدام  بین المللي  سازمانهاي 

بازارهاي جهاني بشمار مي رود.
مقررات،  و  قوانین  کثرت  قانوني  و  حقوقي  بعد  در 
بخشنامه ها، آئینامه ها، تعدد مراکز و مراجع سیاستگذاري 
در بازرگاني کشور و عدم هماهنگي و بعضاً تناقض و 
وارد  صادرات  به  را  زیادي  مقررات، ضربات  ناپایداري 

مي نماید. 
تدوین  مراکز  تنوع  و  تعدد  از  تا  است  الزم  بنابراین 
مقررات و قوانین تجاري و تأثیرگذاري منفي بر یکدیگر 

جلوگیري شود. 
در بعد اقتصادي مواردي همچون خلق مزیتهاي نسبي، 
محوریت صنعت، توجه اصولي به صادرات ، توجه به 
تحقیقات و توسعه و فعالیتهاي بازار بابي در برنامه هاي 
توسعه  وهمچنین هماهنگي سیاستهاي اقتصادي باید 

مورد توجه قرار گیرد. 
الف-  منابع فارسي

اکبري، محمدرضا و کریمي هسنیجه، حسین – تأثیر 
 – اقتصادي و تشکیل سرمایه  رشد صادرات بر رشد 
مجله برنامه و بودجه ، شماره 52 و 53 ، ص63-84، 

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

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

سالهاي مختلف
پاکدامن ، رضا –  عوامل حقوقي بازدارنده و محدود 
اولین  مقاالت  مجموعه    – ایران  صادرات  کننده 
الملل-   بین  تجارت  و  بازرگاني  سیاستهاي  همایش 

مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، 1377
پسران، هاشم ـ جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه 
ـ  ـ سال دوم  بازرگاني  بررسیهاي  ـ  صادرات و رشد 

شماره 11 ـ فروردین و اردیبهشت 84.
جامساز، محمود ـ چرا صادرات غیرنفتي ناموفق است، 
اسفند  ایران،  معادن  و  بازرگاني و صنایع  اتاق  نشریه 

82، شماره 12، ص 8.
،رحمان  پلیمي  و  ،حسین  قضاوي  و  ،کریم  سپهري 
 – نفتي  غیر  صادرات  توسعه  ساختاري  الزامات    –
،سال   1 ،شماره  اقتصادي  سیاستهاي  و  پژوهشها 

هشتم ،1379
صادراتي  بازارهاي  تحلیل  و  تجزیه  ـ  یحیي  فتحي، 
)هدف( صادرات مزیت دار کشور، بررسیهاي بازرگاني 

ـ شماره 11، سال 84، ص 24.
گریفین ،کیت – راهبردهاي توسعه اقتصادي ، ترجمه 

حسین راغفر و حسین هاشمي – نشر ني ، 1375
سال   50 و  غیرنفتي  صادرات    - نعمت اله  متین، 
ـ سال  اقتصادي  پژوهشنامه  ـ  اقتصادي  برنامه ریزي 

80 ـ ص 54.
با  نفتي  توسعه صادرات غیر   – میانرود، فرهاد  نوري 
تأکید بر منطقه CIS – پایان نامه  کارشناسي ارشد،  
دانشکده  اقتصاد ،   دانشگاه تهران –  به راهنمایي 

اسدا.. فرزین وش،1381
و  فراز  قرن  ربع   – دارایي  و  اقتصادي  امور  وزارت 
-1382 کشور  اقتصادي  تحوالت  بررسي   ، نشیب 

1358 ، سال  1383

* ارز حاصل 
از صادرات 

باید در چرخه 
صادرات تبدیل 

به پول ملي 
گردد که قدرت 

خرید سابق 
خود را از دست 
داده و در نتیجه 
انگیزه صادرات 

را به شدت 
تضعیف مي کند.

تحلیل
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شهرستان نهبندان

این فصلنامه قصد دارد در هر شماره به معرفی وضعیت اقتصادی، اجتماعی هر یک از 
شهرستان های استان بپردازد. در این شماره شهرستان نهبندان معرفی میگردد:

معرفی

شهرستان نهبندان با وسعت حدود 26094 کیلومتر مربع معادل 27/3 درصد استان را 
به خود اختصاص داده است . 

که با توجه به سرشماری سال 1385 به 59799 نفر رسیده است . جمعیت شهري 
19776 نفر و جمعیت روستایي 38698 نفر بوده است .

در سال 1388 شهرستان نهبندان ، از 145کیلومتر راه اصلي و 941 کیلومتر راه فرعي و 
2000 کیلومتر راه روستایی برخوردار مي باشد.

تعداد تلفن منصوبه شهرستان نهبندان تا پایان سال 1388 برابر 14535 بوده است 
ترین معادن موجود  داشته و عمده  به عهده  را  استخراج معادن  فعال مسئولیت  تعداد 39 کارگاه  در سال1387 

درسطح این شهرستان عبارتند از : گرانیت ، منیزیت، گل سفید،سرب و …
 سهم این شهرستان از کارگاه هاي معدني فعال استان 35 درصد مي باشد .

ماده معدني

تعداد معادن
 میزان ذخیره
) هزار تن(

 استخراج
سالیانه)هزار تن(

 سرمایه گذاری
)میلیون ریال(

 اشتغال
)نفر( كلغیرفعالفعال

2893745928271112445/22511گرانيت
58132726817632/18146منيزيت

101107254گل سفيد
404381202886/4636كروميت

011180050874/416گچ
01130003294/656والستونيت

1015462341/56سيليس
01110020773331سرب
39205953990451134932/41756جمع
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آثار تاریخی و گردشگری:

آسباد)آسیاب بادی(: آسبادها از جمله خالقیتهاي ساکنان مناطق کویري وبیاباني ایران در استفاده از انرژي باد هستند و در اکثر مناطق 
خراسان جنوبي به خصوص روستاهاي شهرستان نهبندان به چشم مي خورند.از جمله در روستاهاي خوانشرف، چهارفرسخ ،گوند و میغان. 

 هرآسباد از دو طبقه شکل گرفته که طبقه فوقانی را سه دیوار محصور نموده و برای ورود بادهای 120 روزه  دیواری به صورت منحنی ایجاد 
شده است. یک تیرچه به طول 5 متر برای اتصال اجزاء آسباد به یکدیگر و دو سنگ که سنگ زیرین ثابت و قطری بیشتر دارد .

قلعه نهبندان: این قلعه ازخشت وچینه ساخته شده و در داخل شهر نهبندان قرار گرفته است. با توجه به نقشة مدور واشیاء بدست آمده از 
کاوشها این اثر به دوران اشکاني تعلق دارد وتا دوره قاجار نیز مورد استفاده بوده است.

صنایع دستي: 
از آنجا که صنایع دستي تحت تأثیر شرایط اجتماعي و اقلیمي و طبیعي منطقه قرار دارد ، این شهرستان صنایع دستي خاص خود را داراست . 
به دلیل وجود درختان نخل ، صنایع دستي حصیري ) حصیربافي ( از رونق خوبی برخوردار است و به دلیل هم مرز بودن با استان سیستان و 
بلوچستان صنایع بومی این استان نیز در نوع تولیدات منطقه نهبندان تأثیر گذار بوده است که تولید انواع رودوزیهای سنتی از جمله سکه دوزی 
، بلوچی دوزی ، تولید قالیچه ها با نقش و نگار بلوچی از جمله این تأثیر پذیری مي باشد .از دیگر صنایع رایج در این شهرستان می توان به : 
قالي بافی ـ گلیم بافي ـ سیاه چادربافي ـ پالس بافي– سبد بافی و پالس بافی اشاره نمود . مهمترین مناطق تولید محصوالت صنایع دستي 
این شهرستان عبارتند از : نهبندان ـ شوسف ـ دهسلم ـ میغان ـ چهارفرسخ ـ دهنو ـ کالته سرخ ـ چاهداشي ـ طارق ـ چاه دراز ـ سهل آبادـ 

عربخانه ـ شاه کوه ـ سلطاني ـ چاه گرد ـ سیدال ـ بورگان علیا ـ زنگویي 



13
90

ار 
 به

م -
هار

 چ
اره

شم
 - 

وم
ل د

سا
 

فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی
معرفی41

نام تولیدات عنوان پروژهردیف
امكان سنجی اولیه  واحدظرفیت/ خدمات

)دارد /ندارد(

سرمایه گذاری مورد نیاز

میلیارد ریالارزی

25-داردهکتار5000زراعیگزارش عملکرد در واحد سطح1

10-داردنفر400دامیمرکز تحقیقات شتر2

200-داردنفر20000دامیخرید شتر دولتی3

250-داردشرکت3-ایجاد شرکتهای سهامی4

180-داردهکتار2000-شبکههای آبیاری تحت فشار5

13-داردمترمربع2700-احداث ساختمان و ابنیه مورد نیاز6

توانمندی ها، پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری
کشاورزی

1- حفر و تجهیز چاه و توسعه سطح زیر کشت
2- کشت علوفه و محصوالت استراتژیک

3- توسعه و افزایش عملکرد در واحد سطح و توسعه مکانیزاسیون
4- پتانسیل باالی شهرستان ومراتع کویری در خصوص نگهداری شتر

5- احداث شرکت های سهامی زراعی در سطح شهرستان
6- اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار

7- اصالح شیوه های آبیاری )یکپارچه سازی، شبکه توزیع آب، احداث جاده های بین مزارع، آبیاری تحت فشار(
8- احداث ساحتمان مورد نیاز

امكان سنجی اولیه واحدعنوان پروژهردیف
) دارد / ندارد (

سرمایه گذاری مورد نیاز
سایر توضیحات

ریالیارزی

-5 میلیون ریال-دارد1ایجاد شهرک صنعتی در شهر نهبندان1

-7 میلیارد ریال-دارد1پیگیری اخذ زمین و ایجاد محل دائمی نمایشگاه2

-10میلیارد ریال-دارد10ایجاد 10 کارگاه تولید فرش دستباف در نقاط روستایی3

تسهیالت بر اساس طرح توجیهی--دارد1پیگیری ایجاد سردخانه4

تسهیالت بر اساس طرح توجیهی--ندارد1اخذ مجوز و پیگیری احداث کارخانه آرد5

تسهیالت بر اساس طرح توجیهی---1اخذ مجوز و پیگیری احداث کارخانه شیر6

بازرگانی و خدمات
1-  قابلیت توسعه فعالیت اقتصادی ، حمل و نقل و بازرگانی

2-  همسایگی با بازار نیازمند افغانستان و وجود بازارچه مرزی کامال مجهز
3- قرارگرفتن درکریدور شمال- جنوب، شرق- غرب و چهار راه ارتباطی کرمان ـ افغانستان ـ سیستان و بلوچستان و بیرجند

4- برخورداری شهرستان از ذخایر معدنی و منحصر به فرد که بیش از 40 درصد ذخایر معدنی از نوع سنگ های گرانیت سبز ، گل پنبه ای، 
مشکی و معادن سرب، مس و طال می باشد.

5- سامانه فعالیت و زیرساختهای بازرگانی در بین تجار فعال و در سطح ملی و بین المللی 
6- قابلیت استفاده  از انرژی های پاک و تجدید شونده ) باد و خورشید و .. (

7- وجود نیروهای متخصص در بخش بازرگانی ، معدن و کشاورزی 
8- دارا بودن مقام نخست استان در کشت زیتون و خرما و توانمندی باال در پرورش شتر مرغ، شتر،طیور و دامپروری سبک و سنگین در 

بخش کشاورزی
9- از جمله مهمترین صنایع دستی شهرستان چون حصیر بافی ،گلیم بافی، و فرش بافی و ترمه دوزی را می توان نام برد.

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان نهبندان در بخش کشاورزی

فرصت های سرمایه گذاری بخش بازرگانی شهرستان نهبندان
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زرشک
مصرف طبی زرشک به دوره ی مصر باستان می رسد 
که فراعنه و ملکه ها، این گیاه را با تخم رازیانه به منظور 
درمان طاعون مصرف می کردند. پوست، ریشه و ساقه 
این گیاه خاصیت درمانی دارد. ریشه و ساقه این گیاه زرد 
رنگ است و اروپایی ها و آمریکای شمالی برای رنگ 
آمیزی لباس از آن استفاده می کردند. اما ترکیبات موجود 
در پوست گیاه زرشک، آن را به یک گیاه درمانی تبدیل 
کرده است. پوست این گیاه حاوی آلکالوئیدهایی است 
که مهم ترین آنها Berberine است. این آلکالوئیدها 
خواص آنتی بیوتیکی )ضد باکتری و ضد عفونت( دارند 
و سبب تحریک بخش هایی از سیستم ایمنی بدن می 
شوند. برای پی بردن به این اثر، قطره ای زرشک را روی 
زبان خود بگذارید، خواهید دید دهان شما آبکی می شود. 
به گفته کارشناسان طب گیاهی، آبکی شدن دهان سبب 
می شود که بدن بتواند با عفونت مبارزه کند. انواع عفونت 
هایی که زرشک می تواند در درمان آنها مؤثر واقع شود 
عبارت است از: عفونت گلو، مجاری ادراری، مجاری معده 

ای- روده ای، ریه ها، عفونت های مخمری و اسهال.
های  ناراحتی  درمان  در  زرشک  ساقه  و  ریشه  پوست، 
کلیوی و سنگ های ادراری و برای تحریک فعالیت های 
معده و کبد استفاده می شود.  از پوست گیاه زرشک برای 
مشکالت جریان خون استفاده می شود و حتی اثر سمی 
روی انگل سالک دارد و در درمان یرقان، ماالریا، درمان 
کیسه صفرا به کار می رود. این گیاه منقبض کننده طحال 
بوده و اثر ضد تهوع دارد، اما استفاده مقدار زیاد آن باعث 
اسهال و حتی فلج مرکز تنفسی می شود. مصرف زرشک 
دو گرم در طول روز و به مدت سه بار توصیه می شود 

و مصرف بیش از اندازه آن می تواند مشکالت زیادی 
ایجاد کند.

معرفی گیاه زرشک
زرشک درختچه ای است دارای ساقه ای خاردار که ارتفاع 
آن تا 4 متر نیز می رسد. چوب این درخت قهو ه ای ، 
قرمز و یا زردرنگ می باشد. برگ های آن بیضی شکل 
با دندانه های اره ای و گل های آن خوشه ای و زردرنگ 
است. شاخه های زرشک تیغ زیادی دارد. میوه ی زرشک 
قرمز رنگ، گوشتی، بیضی شکل و دارای طعمی ترش 
است. قسمت مورد استفاده این گیاه ریشه ، پوست ریشه 

و ساقه ، برگ، گل و میوه آن است.
شکوفه زرشک

انتهای بهار و ابتدای تابستان، فصل شکوفه دادن بوته 
زرشک است. غنچه های آن زرد رنگ است که در فصل 
پاییز رنگ قرمز گیالسی به خود می گیرند. زرشک بومی 
مناطق معتدل و نیمه استوایی اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکای 
شمالی و آمریکای جنوبی می باشند. کشور ایران بزرگ 
ترین تولیدکننده زرشک در دنیا می باشد که در این میان 
استان خراسان جنوبی با در اختیار داشتن نزدیک به 97 
درصد از اراضی زیر کشت این محصول، تولید 95 درصد 

از زرشک دنیا را در اختیار دارد.
ترکیبات گیاه زرشک:

در این گیاه آلکالوئیدهای بربرین Berberine،  اکسیاکانتین 
وجود   Berbamine بربامین   ،Oxyaconthine
 دارد. مقدار آلکالوئیدها در پوست ریشه زرشک بیشتر از 
های  گونه  زرشک  است.  گیاه  این  دیگر  های  قسمت 
و  هسته  بی  زرشک  آنها  ترین  مهم  که  دارد  مختلفی 

زرشک با هسته )دارای دو هسته( می باشد.

خواص میوه زرشک
زرشک از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. میوه 

زرشک خواص زیر را درد:
قابض است، تقویت کننده قلب و کبد است، بواسیر خونی 
را درمان می کند، خونریزی را برطرف می کند، برای 
برطرف کردن بیماری های کبدی مفید است، زرشک 
صفرا آور بوده و در درمان سنگ کیسه صفرا بسیار مؤثر 
است، دم کرده زرشک را برای برطرف کردن ناراحتی 

های دهان غرغره کنید.
خواص ریشه و ساقه زرشک

صفرا بر و مسهل است، کبد را پاک و تقویت می کند، 
اعمال دستگاه گوارش را منظم می کند، سوء هاضمه را 
از بین می برد، بی اشتهایی را برطرف می کند، برای رفع 
یبوست مفید است، در درمان یرقان و زردی موثر است، 
نقرس و روماتیسم را برطرف می کند. آنهایی که مبتال 
به ورم طحال هستند می توانند برای معالجه از این گیاه 
کمک بگیرند، واریس را درمان می کند، برای معالجه 
بواسیر نافع است، برای برطرف کردن سوزش ادرار مفید 
است، فشار خون را پایین می آورد، برای شستشوی چشم 
می توانید از جوشانده ریشه و ساقه زرشک استفاده کنید.

خواص برگ زرشک
آب آوردگی بدن را برطرف می کند، اسهال های مزمن را 
درمان می کند، برگ زرشک دارای مقدر زیادی ویتامین 
C می باشد، بنابراین در درمان بیماری اسکوربوت مفید 
و  لثه  باعث محکم شدن  است، جویدن برگ زرشک، 
دندان می شود، در موقع آنژین و گلودرد، دم کرده برگ 

زرشک را غرغره کنید.
جوشانده زرشک :

مقدار 10 تا 20 گرم پوست ریشه یا ساقه و یا میوه زرشک 
را در یک لیتر آب ریخته و آن را به جوش آورید. سپس 
آن را از روی اجاق بردارید و بگذارید برای مدت 10 دقیقه 
یا عسل  با شکر  و  کرده  را صاف  این جوشانده  بماند. 

شیرین کنید.
بین  فاصله  در  فنجان،  سه  آن  روزانه  مصرف  مقدار 

غذاهاست.
تنتور زرشک :

این تنتور را می توانید از فروشگاه های گیاهان دارویی و 
یا برخی از داروخانه ها خریداری کنید. مقدار مصرف آن 

10 تا 20 قطره، سه بار در روز می باشد.
دم کرده زرشک :

مقدار 40 گرم زرشک را در یک لیتر آب جوش ریخته 
و بگذارید مدت 10 دقیقه بماند. سپس آن را با شکر یا 
عسل مخلوط کنید. مقدار مصرف آن سه فنجان در روز و 

در فاصله بین غذاهاست.
مضرات :

- مصرف مقدار زیاد زرشک و یا ریشه و ساقه و برگ آن 
برای زنان حامله مناسب نیست، زیرا رحم را تحریک می 

کند و ممکن است باعث سقط جنین شود.
- مصرف زیاد این گیاه به مدت طوالنی می تواند سبب 
ناراحتی معده و روده ها شود و جذب ویتامین های گروه 

B را در بدن مختل کند.
منابع:

پایگاه جامع اطالع رسانی پزشکان ایران
باشگاه خبرنگاران

ایران مانیا
ویکی پدیا

معجزه درمانی زرشک
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اصطالحات43

   effective demand                       :تقاضای مؤثر
مقدار تقاضا برای محصول که با قدرت خرید آن همراه 

باشد. 
deflating                            :تورم زدایی ـ تعدیل

تقسیم ارزش جاری بر شاخص قیمت مناسب را گویند.
  tariff                                                          :تعرفه

عبارت از مالیاتی است که بر واردات بسته می شود.
 change in inventory   :تغییر در موجودی انبار 
 پس از کسر موجودی انبار در ابتدای سال از موجودی انبار 

در انتهای سال بدست می آید. 
 Keynesian cross                         :تقاطع کینزی
استفاده از مدل برخورد تقاضای کل و خط 45 درجه در 
تحلیل سطح درآمد و اشتغال که بر طبق آن تولید ملی 

متناسب با تغییر تقاضای کل تغییر می کند.
 liquidity trap                                :تله نقدینگی
وضعیتی در آن افزایش حجم پول تأثیری بر کاهش نرخ 
بهره نمی گذارد بلکه صرفاً به پول های بال استفاده اضافه 

می شود که منتظر افزایش نرخ بهره می باشند.
  inflation                                                    :تورم
تورم به افزایش پایدار سطح عمومی قیمت ها اطالق می 

شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق می افتد.
 inflation galloping                       :تورم تازنده
تورمی که با نرخی بسیار باال و استثنایی و معمواًل طی 
مدت کوتاهی بوجود می آید. روش تشخیص آن افزایش 

ماهیانه نرخ تورم  می باشد.
 inflation creeping                       :تورم خزنده
تورمی است که برای مدتی طوالنی و با نرخ مالیم و 

بالنسبه ثابت بوجود می آید.
 stagflation                                    :تورم رکودی
تورمی است که در شرایط کسادی اقتصادی و یا رشد 
بسیارخفیف تولید ملی بوقوع می پیوندد به طوری که نرخ 

بیکاری نیز به رغم تورم  موجود افزایش می یابد.

 demand-pull inflation   :تورم فراکش تقاضا
افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها که از افزایش 

متداوم تقاضای کل ناشی می شود.
cost- push inflation           :تورم فشار هزینه

افزایش  از  افزایش متداوم سطح عمومی قیمت ها که 
مستقل هزینه ها ناشی می شود.

       hyperinflation                             :تورم نجومی
تورمی است که با سرعتی سرسام آور افزایش یافته و به 
سرعت به بن بست می رسد به طوری که اغلب برای 

توقف آن چاره ای جز تغییر واحد پول نمی ماند.
تولید ناخالص داخلی

Gross Domestic Product )G.D.P ( 
 ارزش ریالی کاالها و خدمات نهایی است که طی مدت
 معینی و معمواًل  یک سال در محدوده جفرافیایی یک
.کشور  تولید می شود

تولید ناخالص ملی:
 Gross national Product )G.N.P (

عبارت  از ارزش ریالی کاالها و خدمات نهایی است که 
طی مدت معینی و معمواًل یک سال به وسیله منابع اقتصاد 

ملی تولید می شود.
potontial  GNP          :تولید ناخالص ملی بالقوه

سطحی از GNP واقعی است که در صورت بکارگیری 
تمامی عوامل تولید موجود می تواند تولید شود.

 price stability                                 :ثبات قیمت
از مهمترین هدفهای اقتصاد کالن و زمانی است که سطح  
متوسط و عمومی  قیمت ها در حالت تعادل عمومی به 

رغم نوساناتی جزیی حالتی پایدار داشته باشد.
M1                                                       :حجم پول

اسکناس و مسکوک نزد اشخاص به اضافه سپرده دیدار 
اشخاص نزد بانک های تجارتی.

خالص درآمد عوامل تولید از خارج:
net factor income from abroad 

دریافت   و  تولید خارجی   عوامل  به  پرداخت  تفاضل  از 
عوامل تولید ملی خارج کشور بدست می آید.

     net export                                 :خالص صادرات
صادرات منهای واردات

   net indirect tax        :خالص مالیات غیرمستقیم
رقمی است که پس از کسر یارانه ) سوبسید( از مالیات غیر 

مستقیم باقی می ماند.
   disposable income             :درآمد قابل تصرف
رقمی از درآمد که پس از کسر مالیات و اضافه کردن 
پرداخت های انتقالی بدست می آید و به مصرف و پس 

انداز اختصاص  می یابد.
ذخیره استهالک سرمایه

capitalconsumptionallowance)C.C.A(
مبلغی است که به عنوان  استهالک سرمایه قبل از کسب 
سودخالص، جزیی از هزینه تولید را تشکیل می دهد و هر 
قدر حد مجاز آن به لحاظ قوانین مالیاتی بیشتر باشد سود 
خالص به طور مجازی و مالیات  آن به طور واقعی کمتر 

محاسبه می شود.
excess reserve                             :ذخیره اضافی
پس از کسر ذخیره قانونی از منابع بانکی بدست می آید.

required reserve                         :ذخیره قانونی
بخشی از سپرده های بانکی که از اختیار بانک خارج  و 

طبق قانون در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
 terms of trade                                :رابطه مبادله
قیمت نسبی واحد صادرات نسبت به واحد واردات  است 
و تغییرات آن از طریق تقسیم شاخص قیمت صادرات  بر 

شاخص قیمت واردات  اندازه گیری می شود.
   time deposit                            :سپرده مدت دار
سپرده هایی که بدون اخطار قبلی و یا به وسایل فوری 
نظیر چک از بانک یا سپرده پذیران دیگر قابل برداشت 

نیست.

اصطالحات تخصصی
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بازرگان ثروتمندی 4 همسر داشت. چهارمین همسر را از همه بیشتر دوست داشت،لباسهای فاخر و زیبا برای او تهیه می کرد و با ظرافت بسیار با وی رفتار می نمود. بهترین 
امکانات رفاهی خاص وی بود و خالصه نور چشمی بازرگان بود. وی همسر سوم را نیز خیلی دوست داشت. به وی بسیار افتخار می کرد و جلوی دوست و آشنا پز داشتن چنین 

همسر شایسته ای را می داد، اما قلبا همیشه نگران بود که مبادا بی وفایی کند و با مردان دیگر سر و سری داشته باشد.
از قضا این مرد بینوا همسر دوم را نیز دوست داشت! این یکی زنی بامالحظه، صبور و رازدار بود! هروقت بازرگان با مشکلی روبرو می شد به اولین کسی که مراجعه می کرد 

همین زن بود؛ الحق او نیز دلسوزانه وی را یاری می کرد.
حال بشنویم از همسر اول این بازرگان که زنی بسیار وفادار بود و همه امور زندگی وی از ثروت و تجارت و امورات منزل را مدبرانه تدبیر می کرد. درواقع باید گفت بار مشکالت 

زندگی این بازرگان به دوش این زن بود. باوجود اینکه بازرگان اصال این زن را دوست نداشت، زن عمیقا عاشق همسرش بود و بی توجهی وی را نادیده می گرفت.
روزی بازرگان بیمار شد و از آنجایی که حال وی روز به روز به وخامت می رفت، پیش خود گفت: حال که دارم می میرم و این زندگی پر از ناز و نعمت را باید رها کنم بهتر است 

یکی از همسرانم را با خود ببرم تا در این راه تنها نباشم!
از همسر چهارم پرسید: من تو را بیشتر از همه اینها دوست دارم. در مدت زندگی با من از تمام موهبتها بهره مند شدی، همیشه بهترین لباس و تجمل 

از آن تو بود و به بهترین نحو از تو مراقبت نمودم. حال که من دارم می میرم آیا حاضری در این سفر همراه من باشی؟
زن پاسخ داد: به هیچ عنوان! و با گفتن این حرف از اتاق خارج شد. جواب زن همانند چاقوی تیزی بر قلب مرد فرو رفت. مرد غمگین 

ودل شکسته از همسر سوم پرسید:
در تمام زندگی ام تو را دوست داشتم حال که من درحال مرگ هستم آیا حاضری در این سفر همراه من باشی؟ زن با گستاخی 

پاسخ داد: نه. زندگی اینجا خیلی خوب است! تازه من تصمیم دارم بعد از مرگ تو با مرد دیگری ازدواج کنم!مرد بازرگان از 
شیدن چنین پاسخی بسیار افسرده شد و با غصه رو به زن دوم کرد و از وی پرسید: من همیشه در هنگام مشکالت به تو 

رجوع می کردم و تو همیشه به من کمک می کردی. حال من باز هم به کمک تو احتیاج دارم آیا وقتی 
من مردم تو حاضری بعد از من بمیری و در این سفر همراه من باشی؟ زن گفت: متأسفم! 

اینبار هیچ کمکی نمی توانم بکنم. نهایت کاری که بتوانم انجام دهم اینست که تا 
قبرستان تو را بدرقه کنم! این سخن همانند تندری بر سر مرد فرود آمد و او را از 

درون ویران ساخت.
»من با تو خواهم آمد. هرجا که بروی من با تو می آیم.« مرد بازرگان سرش 

را باال گرفت و دید همسر اولش کنار بستر اوست. وی بسیار الغر و 
تکیده بود، گویی سالهاست که از سوء تغذیه رنج می برد. بازرگان با 

لحنی پر از اندوه، شرم زده به همسرش گفت: ای کاش آن زمانی 
که در توانم بود از تو مراقبت بیشتری می کردم. ولی افسوس!

درواقع همه ما دارای 4 همسر هستیم!
همسر چهارم بدن ماست. فرقی نمی کند چقدر خرج وی کنیم 

ترک  را  ما  او  مرگ  هنگام  کنیم  مراقبت  از وی  چقدر  و 
می کند!

همسر سوم ما؟! ثروت و دارایی، مقام و موقعیت اجتماعی 
ماست که هنگام مرگ همه آنها به دیگری می رسد.
همسر دوم ما، همسر، خانواده، دوستان و آشنایان 

ما هستند. مهم نیست چقدر با ما مأنوس هستند 
تا زمانی که در این دنیا هستیم با ما هستند و 

هنگام مرگ نهایتا تا قبرستان با ما خواهند 
بود!

به  اغلب  که  ماست  روح  ما  اول  همسر 
علت توجه مفرط ما به مادیات و ثروت 

و لذات نفسانی مورد بی توجهی قرار 
می گیرد و فراموش می شود.

تنها   . بزنید  حدس  خود  حال 
چیزی که هرجا که باشیم همراه 

ماست چیست؟ شاید بد نباشد 
اگر امروز آن را دریابیم و از 

وی مراقبت کنیم تا اینکه 
هنگام مرگ فقط تأسف 

نصیب مان  حسرت  و 
نشود.

همســر


