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سنگ اندازی بانک ها و ادارات
مشکل اول کسب وکار استان

نتیجه بررسی انجام شده نشانگر این است که دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و نیز ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر) بزرگ ترین مشکالت کســب وکار اســتان را تشــکیل می دهند .البته بهبود رتبه روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت نشان
میدهد این مشکل در استان در حد بسیار مختصری رفع شده است.

 18پله سقوط کسب و کار خراسان رضوی براساس دومین گزارش اتاق ایران

سقوطعجیبدریک فصل!
سینا واحدی

info@khorasannews.com

گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل
های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب
و کار است ،تا پایان سال گذشته توسط مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی تهیه و منتشر می شد اما با برنامه
ریزی صورت گرفته و با توجه به انجام طرح پژوهشی بررسی
بهبود محیط کسب و کار توسط اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان ،از ابتدای سال  96اتاق ایران به
تنهایی به این موضوع پرداخت .پایش محیط کسب و کار
انجام شده توسط اتاق ایران نسبت به بررسی مرکز پژوهش
های مجلس ،دارای تغییراتی در مولفه ها و شاخصه های
مورد بررسی بود ،به همین دلیل بررسی ها و نتایج آماری
تفاوت بسیار محسوسی با گزارش های مرکز پژوهش ها
داشت تا جایی که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار
گرفت .در آخرین بررسی انجام شده که مربوط به تابستان
 96است ،نسبت به همان فصل در سال  95و حتی بهار 96
اوضاع کسب وکار در مجموع نامساعدتر شده است .اکنون
این سوال وجود دارد که این سقوط عجیب  18پله ای در
عرض تنها یک فصل آن هم با یک مرجع بررسی کننده براثر
چه عواملی اتفاق افتاده است؟
درارزیابیمنتشرشده،استانخراسانرضویبا 18پلهسقوط
نسبت به فصل گذشته در بررسی های اتاق ایران در رتبه 21
جای گرفته است .این رتبه با توجه به تغییر تعداد نمونه های
موردبررسیونیزواقعیترشدنشاخصههایدوپژوهشانجام
شده،نمیتوانددرمقاممقایسهقرارگیرد.برایسنجشدقیق
بهبوداوضاعکسبوکاربایدمنتظرپایشفصلهایبعدبودتا
بینشاخصههاییکساندرزمانبیشتریسنجشمدنظررا
انجامدهیم.البتهبااینشرایط،شایدنتوانبهطوردقیقبهبود
فضای کسب وکار بین دو پایش انجام شده را دقیق و علمی
دانست.ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ  ﺷﻮد
ﮐﻪﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدﯾﺎادارهﺑﻨﮕﺎهﻫﺎیاﻗﺘﺼﺎدیﻣوﺛﺮﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺎﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺧﺎرجازﮐﻨﺘﺮلﻣﺪﯾﺮانﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﻗﺮاردارﻧﺪ؛ﻋﻮاﻣﻠﻰﻧﻈﯿﺮﻗﻮاﻧﯿﻦ
وﻣﻘﺮرات،میزانﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ،ﻓﺮﻫﻨﮓﮐﺎریدرﯾﮏﻣﻨﻄﻘﻪو...ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻰ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و
ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اند .اﻣﺮوزه ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
ﯾﮑﻰ از مهم ترین راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی آن
ﮐﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
▪تامین مالی؛ کورتر از هر روز!

برایند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور
نشانگر این است که وضعیت ایــران در تابستان ،1396
نامناسب تر از ارزیابی بهار بوده است .همچنین بررسی ها
نشان می دهد محیط کسب وکار ایران در مقایسه با فصل
مشابه سال قبل نیز نامساعدتر شده است.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر اﯾﺮان در تابستان
، 1396رقم شاخص ملی به  5.77رسیده که نسبت به
بهار  1395کاهش یافته است .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﺶ ،وﺿﻌﯿﺖ بیشتر ﻣوﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
اﯾﺮان در تابستان  1396ﺗﺎ ﺣﺪودی ناﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در تابستان 1396مانند فصل های قبل ،دریافت تسهیالت
از بانک ها یا به طور کلی دشواری تامین مالی به عنوان مهم
ترین مانع کسب و کار شناخته شد .پس از آن نیز ﻣﻮاﻧﻊ اداری
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر) به عنوان دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده
است.روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎنه و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب وکارو
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت) چهارمین مانع بزرگ نامساعد کننده محیط
کسبوکارشناختهشدهاست".زیرساختهایتامینبرق"،
" دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز ،ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و "...و " دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ) " نیز مناسب ترین شاخصه
های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده اند.

بهتری داشته باشد ،بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
بیشتر است و هر چه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
در جامعه ای بیشتر باشد ،عملکرد اقتصادی آن کشور و
خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می شود.براساس

نتایج این پایش در تابستان ،1396وضعیت محیط کسب
وکار در بخش کشاورزی در مقایسه با بخش های صنعت
و خدمات مناسب تر ارزیــابــی شــده اســت .در بین رشته
فعالیت های اقتصادی ،رشته فعالیت های .1 :آموزش .2

رتبه بندی عوامل ایجاد بازار کسب و کار نامساعد استان
مولفه های مورد بررسی
دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ

ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)

روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت)
ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در دستگاه های حکومتی
ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮکت ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار
روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی
ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ در ﺑﺎزار
ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ)
ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات (ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و)...
وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر ،دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ و
داﺧﻠﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻤﺒﻮد تقاضای موثر در بازار
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﮐﺎرﮔﺮﯾﺰی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روزﻫﺎی ﮐﺎری
نبود ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺴﯿﻨﻰ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻰ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ
ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار
ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر
ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
(ﺟﺎده ای ،رﯾﻠﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)
اﺳﺘﻘﺒﺎل نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
و ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ)
ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت
ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق

▪اخالل دستگاه های دولتی وضعف نظارتی دستگاه
های غیر دولتی بیشتر شده است

هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط
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جدول متوسط [شماره]703۱
طراح جدول:مجید شادروح

افقی :
-1نظریه – مصلحت آمیز – از حروف الفبای بیگانه -2
تورم سیاهرگ در پاها – رایج – غالم – واضح  -3از ساز
های زهی – نام ترکی – حرص – بلیغ – قصه گو  -4زمین
کــشــاورزی که یک ســال در آن زراعــت نکرده باشند –
بیماری تنفسی – راز – طویل  -آب روستایی – زائوترسان
 -5تکرار حرف – موسس سلسله گورکانیان – صحرا -
محبوس  -6همه – اگر – تالیفات – گریز – مایه روشنایی
 -7خواهش – ابزار افزایش ولتاژ در خودرو – همیاری – به
دنیا آوردن  -8کتف – کافی – سکون و آرامش – دور دهان
– جنس خشن – غذای بیمار  -9بازگشت  -شرح – حرف
همراهی – میوه خوب  -روان  -10آتش – لطافت – عهد
– از نیروهای چهارگانه ارتش  -11پول ژاپن  -پایتخت
اروگوئه – یار ابسال
عمودی:
-1صفت اجناس از کار افتاده  -2اتاق خلبان – جزیرهای
در خلیج فــارس  -3از لــوازم تحریر -باالپوش مردانه –
خشکی  -4شک و گمان – ناسوس  -5تصدیق بیگانه
– عدد ماه – شالوده – جدید  -6کربن خالص – پایتخت
اروپایی  -7باب روز – پرگویی – بها  -8حمار – راس -
اجرت  -9سمت چپ – ابتدا  -10یوم – فراوان  -عصب
 -11کج – تسمه – درخت همیشه لرزان  -12بدجنس
– مشهور  -13کارگری در مزرعه – تپانچه – وی -14
تاکنون – خدای خورشید در مصر باستان – ریشه  -15به
جا آوردن  -روزگار  – 16عدد منفی – از برونته ها – جهت
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ساختمان  .3خدمات پشتیبانی ،به ترتیب بدترین وضعیت
و رشته فعالیت هــای .1خدمات تامین اسکان و غذا .2
عرضه امالک و مستغالت  .3آب رسانی و مدیریت پسماند،
به ترتیب بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با رشته
فعالیت های دیگر اقتصادی درکشور داشته اند.براساس
ارزیابی تشکل های اقتصادی ،در مجموعه مطالعات فصلی
پایش محیط کسب وکار ،محیط اقتصادی شرایط بهتری
نسبت به محیط نهادی دارد .در محیط اقتصادی به ترتیب
محیط جغرافیایی و ساختار تولید یعنی صنایع و کشاورزی
و پس از آن ها محیط اقتصاد کالن و در آخر محیط مالی
دارای نامساعدترین شرایط در محیط کسب وکار اقتصاد
ایــران ارزیابی شده انــد.در این مطالعه ،به ترتیب مولفه
های "روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت"" ،ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر)"" ،ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ (ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت)"" ،ﺑﻰ ﺛﺒﺎﺗﻰ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻘﺮرات و روﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﻰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر"
" ،ﺑﯽ ﺗﻌﻬﺪی ﻃﺮف ﻫﺎی ﻗﺮارداد (دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺑﻪ
اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات و وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن" " ،روﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ در
ادارات ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎنی" " ،ﺑﺮداﺷﺖ
ﻫﺎی ﺳﻠﯿﻘﻪ ای و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻣﻮران از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﻘﺮرات(ﺑﺮق ،ﮔﺎز ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ) ،
"ﺿﻌﻒ دادﮔﺎه ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﭘﯿﮕﺮد ﻣﻮﺛﺮ
ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕﺮان" " ،ﻣﻔﺎﺳﺪ مالی و اداری در
دستگاه های حکومتی"  " ،رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮکت ها و
ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ ﯾﺎ ﺷﺒﻪ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎزار"  " ،وﺟﻮد اﻧﺤﺼﺎر و
دادن اﻣﺘﯿﺎز ﯾﺎ ﻫﺮﻧﻮع راﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی از رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزار"
 " ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آزاد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻘﻠﺒﯽ
در ﺑﺎزار" "،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻰ و داﺧﻠﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان"" ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
و دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﺑﺎزار"،
" ﺿﻌﻒ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (ﺟﺎده ای ،رﯾﻠﯽ،
ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﻨﺪری)"  " ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ"
" ،ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﺷﻔﺎف ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
های اﻗﺘﺼﺎدی"  " ،ﮐﻤﺒﻮد نیروی کار ماهر"  " ،اﺳﺘﻘﺒﺎل
نکردن ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر در اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮالت" " ،ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز" ،
"ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺸﮑﻞ دررساندن محصول به بازار" ،
"ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ به سوخت" و "ﻣﺤﺪودﯾﺖ  دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﺮق " به ترتیب نسبت به مولفه های دیگر در فصل قبل
نامساعدتر ارزیابی شده اند.این تغییرات در رتبه مولفه ها
در حوزه نزول محیط کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب
وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه
اقتصادی نیازمند تقویت مسیر و محیط هستند .البته نبود
سازوکارهای نظارتی ،رسیدگی نشدن به مسائل قضایی
و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف
بیشتری داشته اند .در صورتی که چاره ای اساسی برای
ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود ،حتی با
وجود رفع موانع اقتصادی ،نمی توان شاهد ایجاد رونق و
تولید بیشتر بود.

▪سنگ اندازی بانک ها و ادارات مشکل اول کسب وکار
استان

نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول ذیل نشانگر این
است که دﺷﻮاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و نیز ﻣﻮاﻧﻊ اداری
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر) بزرگ ترین مشکالت کسب وکار استان را تشکیل
میدهند.البته بهبود رتبه روﯾﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﻤﯿﺰی و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت نشان می دهد این مشکل در استان
در حد بسیار مختصری رفع شده است .در بررسی استان
های دیگر و ارزیابی محیط کسب و کار شاهد آن هستیم
که ﻣﻮاﻧﻊ اداری ﮐﺴﺐ وﮐﺎر(ادارات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر) در زمره پنج مشکل اول کسب و کار
اعالم شده است .این مسئله ضرورت توجه بیشتر دستگاه
های حکومتی به رسیدگی در حــوزه های اخــال موارد
دولتی در کسب و کار را دو چندان میکند .نبود شفافیت
اولیه در بخش های مختلف اقتصادی و همچنین نبود
سازوکار مناسب تولید به این معضل بزرگ منجر شده است.
▪خراسان رضوی  18پله سقوط!

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در تابستان ،1396نتیجه
ارزیابی تشکل های اقتصادی از  28مولفه محیط کسب و
کار به تفکیک استان ها نشان می دهد اﺳﺘﺎن ﻫﺎی خراسان
شمالی ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و لرستان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﯿﻼن،
ﻓﺎرس و مرکزی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دیگر اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ .استان
خراسان رضوی در پایان تابستان  96رتبه  21محیط کسب
وکــار را کسب کــرده اســت .در حالی که در ارزیابی سال
گذشته همین فصل رتبه چهاردهم را به دست آورده بود.
به این ترتیب در صورت استمرار این رتبه ،شاخص های
اقتصادی محیط کسب و کار استان روند نامناسبی داشته و
البته واقعی تر شده است.
▪دولت برای رفع موانع تالش قابل توجهی نکرده است!

رفع موانع اداری در کشور ما ،پایینترین رتبه را بر اساس
آمارهای جهانی دارد .در این زمینه دولت کار موثری با
توجه به مولفههای اقتصاد مقاومتی انجام نداده است.
دولت باید عالوه بر مقررات زدایی ،فضای کسبوکار را
تسهیل میکرد اما این انتظارات در رفع موانع کسبوکار
و کارآفرینی به طور کامل محقق نشده است.
با نگاهی گذرا به شرایط موجود فضای کسبوکار بر اساس
شاخصهای ارائه شده توسط بانک جهانی برای ایران،
میتوان به راحتی به وجود شرایط بازدارنده در مقابل
فعالیت بخش خصوصی و نبود اراده الزم برای بهبود آن،
چه در سالهای قبل بر اساس اطالعات و آمار موجود و چه
در سالهای آینده ،بر اساس مواد و لوایح قانونی پی برد.
خصوصیسازی و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
در مسیر تعامل با دولت و با ایجاد فضای مناسب به دست
می آیــد .جذب سرمایهگذاری خارجی و اصــاح فضای
کسب و کار از مصادیق مدیریت صحیح و توجه به اقتصاد
مقاومتی است.

جدول سخت [شماره ]245
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طراح جدول :بیژن گورانی

افقی  - 1 :پیچ و تاب  -مشهورترین بنای عهد ساسانی  -از
پیامبرانبنیاسرائیل-جانورینشخوارکنندهباپاهاوگردن
دراز- 2بدونپیشبینی-سنگینی-ازعناصرهرداستان-
جوابمثبت- 3اندوهوغم-ازشهرهایمهمروسیه-واضح
وآشكار- 4مخترعماشینبخار-جادهآهنی-لولهشیپوری
رحم  - 5قــدرت مالی  -همزاد  -پرمصرف ترین چاشنی
غذایی-الیکاینستاگرامی-ازالفبایانگلیسی-6روشن
و آشكار  -اثــری طنز به قلم سیدمهدی شجاعی  -قشون
 - 7نفس خسته  -وسیله ای برای برقراری ارتباط تصویری
اینترنتی  -خودروی فرانسوی  -گردنكش و نافرمان  -مرد
زنمرده- 8سخنتحقیرآمیز-جوانمرد-فلزیكهدربرابر
هوا خود به خود آتش می گیرد - 9بزرگترین کاخ سلطنتی
جهاندرنزدیکیپاریس-گروهیافراطیدرنیجریهبافعالیت
هایتروریستی-خبرگزاریدانشجویان- 10چینهدیوار-
چهارمینمنزلقمر-سرزمین-گوشهایدردستگاههمایون
-11ازحروفمقطعهقرآن-سرزنش-اتاقكتكچرخیكهبه
بغلموتورسیكلتمیبندند-خراشنامحسوس.
عمودی - 1 :آشغال  -کتاب هندو  - 2از انجیل های
معتبر  -مرکزی  - 3رویداد ناگوار  -نیکوروی  - 4به طور
ناگهانی  -چند رئیس  - 5اجازه رسمی برای ماندن در
كشوری خارجی  -قطع كردن – 6از مبطالت روزه  -از روی
بی میلی و اجبار  -مشعل جوشكاری  - 7وسایل مورد نیاز
 امر به رفتن دارد  - 8امواج بلند دریا که در اثر آتشفشان وزلزله ایجاد می شود  -غذای زندانیان - 9بردگی  -اجرای
دستورات کاربر در بانک اطالعاتی  - 10نقاش دانمارکی

قرن بیستم  -شترمرغ آمریكایی - 11خوش اخالق  -ماندن
در زندان  - 12قاره کریستفکلمب  -واهمه  - 13ماه دهم
قمری  -تشک جودو  - 14یار و یاور  -از باشگاه های فوتبال
انگلستان  - 15خدای رودخانه ها در اساطیر یونان -چراغ
روشنیبخش  -راندن مزاحم  - 16به كار بستن  -الهه ماه و
جنگل در اساطیر رومی  - 17آشوب  -حالتی مخصوص زن
باردار  - 18دزد و راهزن  -نام تعدادی از فراعنه مصر قدیم
 - 19انتقال فكری از راه دور  -قیمت  - 20گرو گذاشتن -
داستانی نوشته بزرگ علوی.
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