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گفت وگو با استاد «حسین کافی»
هنرمند پیش کسوت خوشنویسی

قائم مقام آستان قدس رضوی
تشریح کرد :

خدمات رسانی آستان قدس به زائران
از مشهد تا نقطه صفر مرزی

نتایجپایشملیازبهبود
محیطکسبوکاردرتابستان
نسبتبهبهارخبرمیدهد
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گمانه زنی ها درباره
رفعمحدودیت تردد
کامیونبهترکمنستان
از مرز سرخس
صفحه7
درجلسهایباحضور
استانداربررسیشد

گزارشعملکرد5معین
اقتصادیشهرستان
کاشمر
صفحه7
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گزارشی درباره احیای دوباره
صنعتفراموششده
نمدمالیدرتربتحیدریه

لباس نو بر تن صنعت
قدیمینمدمالی

صفحه7

جوابیهبهزیستی
بهگزارش
«اینجا،جانو
اعتیادباهممیرود»
وپاسخخراسان

موافقت برای همکاری کوتاه مدت برخی محکومان
پرونده با شرکت پدیده

شناسایی اموال پردیسبان و مرخصی به  2نفر از
محکومان برای تامین منافع سهامداران

هشدار هواشناسی
استاندربارهکاهش
شدیددمایهوا
صفحه4

مصائبشهری
نابینایان

 2750میلیاردسهمشهرداریمشهد
همچناندرجیبدولت
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورا:پیگیریمتاآخرامسالبخشزیادیازسهمشهرداری
ازمحلدرآمدهایحاصلاز عوارضرامحققکنیم

صفحه4

صفحه2

افشاگریلیبرویمشهدی
گپ و گفتی با فرهاد ظریف که دوباره قرار است در لیگ برتر به میدان برود

بهار کسب و کار استان در تابستان

نگاه فعاالن اقتصادی به عملکرد دستگاه های حاکمیتی مثبت تر شده است
گزارش
مسعود حمیدی

تحلیــل مؤلفههــای محیط کســبوکار بر اســاس
گــزارش پایــش ملــی محیــط کســبوکار مرکــز
پژوهشهایاتاقبازرگانی،حاکیازبهبودوضعیت
کسبوکاراستاندرتابستانامسالنسبتبهفصل
بهار است و در شاخصهای مربوط به دستگاههای
حاکمیتی و ثبــات بــازار ،فعاالن اقتصادی اســتان
رضایتمندیبیشتریداشتهاند.بهگزارشخراسان
رضوی ،مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی کشــور هــر فصل طی پایشــی
وضعیت محیط کسبوکار اســتانها را بررسی می
کند .در این پایش مؤلفههای  28گانه ای بر اساس
اســتاندارد خاصی ،بــه روش نمونهگیــری از طریق
مشارکتکنندگاناقتصادیهراستانبررسیمی
شود .بعد از بیثباتی به وجود آمده در اقتصاد کشور
کهناشیازنوساناتارزیوتشدیدتحریمهایآمریکا
در سال گذشته بود ،از ابتدای امسال شاخصهای
ملی بیانگر به وجود آمدن ثبات نسبی در قیمت ارز
و اقتصاد کشور است .اما این که این ثبات نسبی چه
تأثیری در محیط کسبوکار گذاشته است را باید با
توجه به پایش انجامشــده توســط اتاق بازرگانی در
تابستانامسالومقایسهآنبافصلبهارتحلیلکرد.
به همین دلیل در نظر داریم با بررسی شاخصهای
 28گانه ارزیابی شــده توســط اتــاق بازرگانی ،این
موضــوع را مــورد ارزیابی اســتانی قــرار دهیــم ( در

ارزیابیها هرچه شاخص به سمت نمره 10گرایش
بیشــتری پیدا کند یعنی وضعیت شــاخص مدنظر
در اســتان در حالت بدتر قــرار دارد و نمره 10یعنی
بدتریننمرهممکنبرایشاخصمدنظر)

سویدیگربهترینشاخصمحیطکسبوکاراستان
مربوط به آماده بودن زیرســاختهای استان شامل
دسترسی به شــبکه تلفن همراه و ثابت ،آب و حامل
هایانرژیبودهاست.

•بهبودمحیطکسبوکاردرتابستاننسبت
بهبهار

•دسترسیبهآب،مثبتترینشاخصمحیط
کسبوکاراستان

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی،
شاخصمحیطکسبوکارکشوردرتابستانامسال
به( 6.07بدتریننمرهاینارزیابی 10است)رسیده
درحالیکهاینشاخصدربهارامسالمعادل6.17
بوده است .این شــاخص برای خراســان رضوی در
تابستانامسالمعادل 6.03یعنیبهترازشاخص
میانگینکشوریبودهاست.ازسوییشاخصمحیط
کسبوکار استان در تابستان امسال نسبت به بهار
که 6.10بوده،بهبودیافتهاست.
•سایهروشنثباتدرقیمتهاومواداولیه

درتحلیلمؤلفههایکسبوکاردراستانبراساس
گزارش مرکــز پژوهشهای اتاق بازرگانی ،اســتان
خراسان رضوی در 15مؤلفه شاهد بهبود وضعیت
محیط کسب و کار در تابستان امسال نسبت به بهار
بوده اســت کــه عمدهترین ایــن شــاخص مربوط به
قیمتمواداولیهاست.اینشاخصباتوجهبهثباتبه
وجودآمدهدربازارازبدترینوضعیتشاخصاستان
یعنیشاخص 9دربهارامسالبه 7.97درتابستان
رسیده اســت .البته این شــاخص هنوز هم بین28
مؤلفه کسبوکار استان بدترین وضعیت را دارد .از
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شاخصدسترسیبهآبدرمحیطکسبوکاراستان
در تابســتان امســال حتــی از بهار وضعیــت بهتری
داشتهواز 3.31دربهاربه 3.14درتابستانرسیده
است که بدون شک سیاســتهای خرید آب بخش
کشــاورزی توســط بخش صنعت و بارانهای سال
گذشته در این خصوص بیتأثیر نبودهاست .در بهار
امسالشاخصدسترسیبهحاملهایانرژی(آب،
برق،گاز و )...بهترین شــاخص محیط کســبوکار
اســتان را به خود اختصاص داده بود اما در تابستان
امسال این شاخص از 2.97در بهار به 3.38تغییر
کردهکهنشاندهندهروندمنفیآناست.
•رویخوشمردمودستگاههابهتولیدداخل

بر اســاس این پایش ،شــاخصهایی از جمله «نحوه
اســتقبال مشــتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و
محصول»« ،برداشت سلیقهای از قوانین و مقررات
توسطمأموراندستگاهها»«،بیتعهدیطرفهای
قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعدههایشان»
و «بیثباتی سیاستها ،قوانین ،مقررات و رویههای
اجرای ناظر بر کسبوکار» جزو شاخصهای عمده
هستند که در تابستان امســال نسبت به بهار بهبود

یافتهاندوبهنوعیمیتوانگفتبهبوداینشاخصها
بیانگر افزایش استقبال و حمایت مردم و مسئوالن
استانازتولیداتداخلیاست.
•بازار،نیرویماهروفناوریهمچناننامطلوب

البتــه ارزیابیها نشــان میدهد در شــاخصهایی
مانند «کمبود تقاضا در بازار»« ،کمبود فناوریهای
نوین و تجهیزات مورد نیــاز» و «کمبود نیروی ماهر»
شــاهد بدتــر شــدن وضعیــت در تابســتان امســال
نسبت به بهار بودیم که بهنوعی بیانگر نیاز جدی در
بهروزرسانیوآموزشنیرویکارحرفهایبرایبخش
تولید اســتان است .شــاخص عمده دیگر در محیط
کسبوکاراستانتأمینمالیازطریقبانکهاست
که شاخصها بیانگر آن اســت که فعاالن اقتصادی
استان دریافت تسهیالت از سیســتم بانکی استان
را در محیط کسبوکار در تابستان امسال نسبت به
بهاردشوارترارزیابیکردهاندواینشاخصاز7.13
در بهار امســال به 7.18در تابســتان رسیده است.
این شاخص همچنان جزو شــاخصهای نامطلوب
در محیط کسبوکار استان ارزیابی میشود .البته
کارنامه شــش ماهه شــورای هماهنگی بانکهای
اســتان بیانگر افزایش میزان پرداخت تسهیالت به
بخشهایمولداستاناست.
•رضایتمندی از بهبود فضا و دستگاههای
حاکمیتی

گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی همچنین
بیانگر آن اســت کــه محیط کســبوکار اســتان در
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باغپرندگان
همچنان
بیسروسامان

صفحه3

نتایج پایش ملی از بهبود محیط کسب وکار در تابستان نسبت به بهارخبر می دهد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

شروط محیط زیست
استان برای باغ وحش
مشهد
صفحه4

آخرینخبرها
از پدیده
و پردیسبان

بهارکسبوکاراستان
در تابستان
صفحه1

نگاهیبهشرایطنامناسب
پیادهروهای اطراف مدارس
نابینایانشهردرآستانهروز
جهانیعصایسفید

 4دهه
عشقومشق

صفحه6

شاخصهاییمانند«فسادوسوءاستفادهافرادازمقام
وموقعیتاداریدردستگاههایاجرایی»«،موانعدر
فرایندهای اداری و دریافت مجوزهای کســبوکار
در دســتگاههای اجرایــی» و «ضعــف دادگاههــا در
رسیدگیبهشکایاتوپیگردمؤثرمتجاوزانبهحقوق

محیطزیستمیگویدعلتاجرا
نشدنضرباالجلتعطیلی
مدیریتشراکتیباغ وکندپیش
صفحه2
رفتناصالحاتاست

دیگران»درتابستانامسالنسبتبهفصلبهاربهبود
یافته است که حکایت از بهبود رضایتمندی فعاالن
اقتصادی استان از دســتگاههای دولتی به ویژه در
صدور مجوزها و نحوه رســیدگی و برداشــتن موانع
کسبوکاردراستاندارد.

مولفه کسب و کار در استان

بهار 98

تابستان 98

نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصول

4.48

3.7

برداشت سلیقهای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاهها

6.83

6.43

بی تعهدی طرفهای قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و
وعدههایشان

5.63

5.15

بیثباتی سیاستها ،قوانین ،مقررات و رویههای اجرای ناظر بر
کسبوکار

8.32

7.55

غیرقابلپیشبینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت

9

7.95

رویهسختگیرانهادارههایکاروبیمهتأمیناجتماعیبرای
مدیریتنیرویانسانی

7.08

6.25

تمایل عمومی به خرید کاالی خارجی و بیرغبتی به خرید
محصوالت ایرانی

4.5

4.86

تولید و عرضه نسبت ًا آزاد کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار

7.46

6.7

وجود رقابتهای غیرمنصفانه شرکتها و مؤسسات دولتی و
شبهدولتی در بازار

6.80

7.03

رویههای ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات

6.59

7.33

دشواری تأمین مالی از بانکها

7.13

7.18

فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطالعات موردنیاز برای فعالیت
اقتصادی

5.97

5.97

ضعف زیرساختهای حملونقل جادهای ،ریلی ،هوایی و...

5.71

5.76

ضعف دادگاهها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به
حقوق دیگران

7.39

وجود انحصار ،امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در
بازار

6.33

7.01

ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

5.56

5.15

عرضه کاال و محصوالت قاچاق در بازار

6.69

6.73

نبودارتباطمناسبمیانعواملتامینمواداولیه،تولیدوعرضهیک
محصولدربازار

6.02

5.83

دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت ها
در بازار

6.17

6.59

کارگریزی های عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه

6.28

6.2

کمبود تقاضا در بازار

5.55

5.66

کمبود فناوری های نوین و تجهیزات مورد نیاز

5.33

5.84

کمبود نیروی ماهر

4.54

4.87

محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت

3.80

3.34

محدودیت دسترسی به آب

3.31

3.14

محدودیت دسترسی به حامل های انرژی( برق ،گاز و)...

2.97

3.38

فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه
های اجرایی

6.51

6.44

موانع در فرایند های اداری و دریافت مجوز های کسب و کار در
دستگاه های اجرایی

6.84

6.27

7.04

