استاندار خراسانرضوی:

 1508پروژهاستانی
درایامدههفجرافتتاحمیشود

یادداشت

علیرضا سعیدی*
از دهه  90میالدی که در ایاالت
متحده جنبش داتکام شکل
گرفت ،مفاهیم اســتارتاپی و
تشکیل شرکتهای مبتنی بر
ایدههای نو (بهویژه شرکتهای
آیتی) و از همه مهمتر رشد
شــگفتآور برخی از نمونههای موفق آن ها مورد
توجه واقع شــد .اکنون نوبت ایران است .پایههای
این حرکت در کشور ما از دهه  80شمسی آغاز شد
و با ورود به دهه  90شمســی و با حضور تیمهای
کارآفرین و سرمایهگذاران حرفهای در این عرصه به
شکلی جدی در حال رشد است .استارتاپها برای
اقتصاد میتوانند نجاتبخش و موتور پیشبرنده امید
باشند و این فرصتی است که پیشرفتهای فناوری
و پتانســیلهای انسانی کشــور ما میتواند از آن
برخوردار شــود .برخی تصور میکنند اکنون که
غولهای تجارت الکترونیک در ایران سر برآوردهاند،
فرصتهای اصلی را قبضه کرده و همه ایدههای ناب
را از آن خود کردهاند ،پس فرصت دیگری برای خلق
و رشــد یک شگفتی دیگر نیست! این تفکر قطعاً
ناشی از شناخت کم پتانسیلهای این حوزه است.
روند کارآفرینی نوآورانه در آمریکا بعد از حدود 25
سال هنوز ادامه دارد و ساالنه میلیاردها دالر ارزش
اقتصادی و صدها هزار فرصت شغلی ایجاد میکند.
آنچه در کشــور ما بســیار حائز اهمیت بوده این
است که:
فناوریهای نوین به عنوان ابزار این حرکت عظیم
اقتصادی در دسترس هستند؛ حداقل بسیاری از
تکنولوژیهای روز دنیا
نوع هرم جمعیتی ایران پتانسیل کمنظیر تاریخی
از نظر نیروی انسانی با قابلیت توانمد شدن در عرصه
کارآفرینی نوآورانه در اختیار این ملت قرار داده است
ادامه درصفحه 3

چند قدم نزدیکتر به پایتخت

حمایت دولت و بخش خصوصی
از کسب و کارهای نو چگونه است؟

صفحه 2

دنیای اقتصاد -اقتصاد امروز به شــدت وابسته به فناوری اطالعات است و این حوزه،
حوزهای اســت که استارتاپها در آن فعالیت میکنند ،استارتاپ واژهای است که قدمت
چندانی ندارد اما در ســالهای اخیر ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است.
در اهمیت استارتاپها و کسب و کارهای نو میتوان به رویکردهایی که در فضای مجازی
به وجود میآید ،اشــاره کرد؛ وقتی صحبت از مسدود شدن یا فیلتر شدن فضای مجازی
میشود ،میبینیم تعداد زیادی از مشاغل تعطیل میشوند و اعتراضات زیادی از افراد فعال
در این حوزه شنیده میشود .این موضوع نشاندهنده این است که این دسته از مشاغل در
کشور ما هم همچون دیگر نقاط جهان جای خود را باز کردهاند و دولتمردان و تشکلهای
اقتصادی دارای قدمت هم باید گرایش خود را در حمایت از این دسته مشاغل و افراد فعال
در این حوزه نشان دهند .اتاق بازرگانی خراسان رضوی که مهمترین پارلمان بخش خصوصی
لقب گرفته ،در ماههای اخیر تمرکز خود را بر حمایت از اســتارتاپها و ورود به این حوزه
گذاشته است و در این راستا انجمنی با عنوان کارآفرینان جوان اتاق بازرگانی تشکیل داده
تا امور مربوط به این حوزه را پیگیری کند .در این گزارش به بررسی میزان حمایت از این
نوع کســب و کارها و افراد خالق این حوزه از سوی دولت و بخش خصوصی ،مشکالت و
موانع پیش روی این افراد و زیرساختهای الزم برای گسترش استارتاپها در کشور و به
ویژه استان خراسان رضوی میپردازیم.
صفحه 3

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مشهد:

عکس :رامین صفاری/مهر

جهشاستارتاپیاقتصاد

دنیای اقتصاد از جشنواره فیلم فجر مشهد و تغییرات آن گزارش میدهد

برخی مدیران مانع اصالح نظام اداری میشوند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد

رشد  16درصدی صادرات

معاون اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 2

راهاندازیاولینبازارچهسرپوشیدهمشاغلخانگیوسوغاتدرمشهد

دنیای اقتصــاد -مدیرعامل
سازمان ســاماندهی مشاغل
شــهری و فرآوردههــای
کشاورزی شهرداری مشهد از
راهانــدازی اولیــن بازارچه
سرپوشیده مشاغل خانگی و
سوغاتدرمشهدخبرداد.
بهروز کیانی گفت :در راستای تحقق اهداف اقتصاد

مقاومتی ،استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و
اهمیت اشتغالزایی اولین بازارچه سرپوشیده مشاغل
خانگی و سوغات توسط شــهرداری مشهد راهاندازی
شده است.
وی افزود :این بازار با مساحتی بالغ بر  700مترمربع
و  57غرفه در زمینه صنایع دســتی و مشاغل خانگی
در دو نوبت روز و شب از ساعت  8تا  17و  19تا 12:30
بامــداد در خیابان امــام رضا(ع)  7آغاز بــه کار کرده

است .مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآوردههای کشاورزی شهرداری مشهد تصریح کرد:
با توجه به موقعیت مکانی مناســب و همجواری آن با
حرم مطهر رضوی ،این بازارچه بستری مناسب برای
عرضه تولیدات داخلی و مشــاغل خانگی و حمایت از
تولیدکنندگان اســت که با نظارت درســت و دقیق،
امیدواریم شاهد افزایش تعداد این بازارچهها در سطح
شهر و رونق اقتصادی تولیدکنندگان این حوزه باشیم.

سفر28/5میلیونزائربهمشهد

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور
رفاهــی زائران اســتانداری
خراســان رضوی از ورود 28
میلیون و 590هزار زائر و مسافر
طی  10ماه گذشــته امسال به
مشهدالرضا(ع)خبرداد.
مهدی فروزان اعالم کرد :از این تعداد  17میلیون و 102
هزار نفر با وسایل نقلیه شخصی به مشهد سفر کردهاند
.وی جمعیت مسافری را که با ناوگان حمل و نقل عمومی

جادهای زائر و مسافر مشهد شدهاند را نیز پنج میلیون و
 774هزار نفر اعالم و بیان کرد :دو میلیون و  935هزار و
 467مسافر نیز توسط ناوگان ریلی و دو میلیون و 778
هزار و  740مســافر از طریق فرودگاه بینالمللی شهید
هاشمینژادمشهدطیاینمدتبهمشهدسفرکردهاند.
وی ادامــه داد :هــم اکنون دو هزار و  22تاسیســات
ترسانی به زائران و مسافران در
گردشگری در حال خدم 
مشهدهستند.ازکلاینواحدهادوهزار 154موردهتل،
318هتلآپارتمانو390مهمانپذیرهستندکهخدمات

اقامتی و اســکان را به زائران و مســافران ارائه میکنند.
فروزان گفت :همچنین  586خانه مسافر 18 ،اقامتگاه
بومگردی 158 ،مجتمع پذیرایی و  337آژانس خدمات
مسافرتیوگردشگریدرچرخهخدماترسانیبهزائران
و مسافران در مشهد فعال هستند .وی افزود :عالوه بر این
هماکنون  291پروژه با سرمایهگذاری  58هزار میلیارد
ریال در حوزه گردشگری خراسان رضوی در دست انجام
اســت که از این تعداد تاکنون  12پروژه به بهرهبرداری
رسیده است.

ضرورتبرخوردقانونیباکپیبردارانطالدربازارمشهد

دنیای اقتصاد -مدیر خوشههای صنعتی شرکت
شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت :یکی
از معضالت فعاالن خوشه طال و جواهر در مشهد
موضوع کپیبرداری از کار آنهاســت که برخورد
قانونیمناسبینیزباآنصورتنمیگیرد.
به گزارش ایرنا ،جواد دریادل شمار کارگاه طالسازی
فعال در رســته طال و جواهرات مشهد را 20کارگاه ذکر
و بیان کرد :در کنار آنهــا کارگاههای خرد و بدون مجوز
نیز فعالیت دارند که برخی طراحی آنها کپیکاری است
و همین باعث ضرر کارگاههای بزرگ و صاحب برند شده
اســت .وی ادامه داد :در صورت شکایت از فرد کپیبردار
نیز رسیدگی به شکایت طراحان این رسته اغلب آنقدر
به طول میانجامد که شاکی از ادامه پیگیری خود ناامید
میشود.
مدیرخوشههایصنعتیشرکتشهرکهایصنعتی
خراســان رضوی گفت :خوشه طال و جواهرات مشهد از

کانالرسمی
روزنامهدنیایاقتصاد

خوشــههای منحصر به فرد در ایران است و بهکار بردن
عنوان جواهرات برای این خوشه به سبب ساخت برخی
زیــورآالت به صــورت ترکیبی از ســنگ های قیمتی
بافلزاست.
وی افزود :راهاندازی خوشه طال و جواهرات از مصوبات
دولت دهم بود اما توســعه آن در زمــان فعالیت دولت
یازدهم صورت گرفت و هم اکنون برنامههای حمایتی از
اینخوشهازطریقکانونملیهماهنگیدانشوصنعت
فیروزه و ســنگهای قیمتی پیگیری میشود .راهاندازی
خوشه صنعتی برای طال و جواهرات منجر به تحول در
حوزه طراحی طال شد بطوری که پیش از این طراحی در
طالسازیهاکپیبرداریازمدلهایخارجیبود.
دریادل ادامــه داد :با راهاندازی این خوشــه برگزاری
کالس های آموزشــی و بهرهگیری از اســتادان مطرح
خارجی ســطح طراحیها ارتقا یافت لذا حمایت از آن و
جلوگیری از کپیبرداری آن باید به جد پیگیری شود .در

رسته طال و جواهرات طراحی درست همراه با خالقیت
حرف نخست را میزند زیرا طرح جدید میتواند بازار را به
دســت گیرد لذا طراحی در رسته طال و جواهرات باید از
پشتوانهقانونیبرخوردارباشد.
ویهمچنینگفت:راهاندازیخوشهصنعتیبرایطال
و جواهرات مشهد همچنین منجر به ورود ماشینآالت
جدید به این صنعت شد که کاهش هزینهها و ضایعات را
در پی داشت .دلیل اصلی راهاندازی خوشه صنعتی طال و
جواهراتایجاداشتغالدریکرستهتولیدینیستبلکه
هدف توسعه صنعتی اســت که در قالب آن اشتغال نیز
افزایشمییابد.
مدیرخوشههایصنعتیشرکتشهرکهایصنعتی
خراســان رضوی افزود :نخســتین نیاز صنایع کوچک
ســرمایه در گردش و تسهیالت نیســت بلکه حمایت
معنوی و پشتوانههای قانونی اســت زیرا توسعه بدون
سرمایهاجتماعیمحققنمیشود.

سازمان آگهی های دنیای اقتصاد در خراسان

0912 419 86 35

اهدای عکس سرمهندس کشتی سانچی ازسوی همسرش به ابراهیم حاتمی کیا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در مشهد

صفحه 4

ضمیمه استانهای خراسـان
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آمادهسازی الیحه مشوقهای سرمایهگذاری

دوشنبه 16بهمن ماه 1396

خبر

 zفرشدورویهتمامابریشمدویدوخدرخانههایبافندگانخاکمیخورد

حسین ایزانلو رئیس اتحادیه فرش دستبافت خراسان شمالی گفت:
فرش دو رویه تمام ابریشم دویدوخ در خانههای بافندگان خاک میخورد.
وی افزود :بافت این فرش در این منطقه ادامه دارد اما میزان آن خیلی
کم شــده است .وی با بیان اینکه رنگ و ابریشم استفاده شده در این
فرش کامال طبیعی است ،ادامه داد :مشتری این نوع از فرشها کشورهای
حوزه خلیجفارس هستند .البته افرادی از شهرهای مختلف میآیند و با
داللبازی و واسطهگری با نصف قیمت این فرشها را خریداری میکنند
و در واقع این نوع فرشها با قیمت واقعی به فروش نمیرسد.
ایزانلو تصریح کرد :از سوی دیگر تحریمها موجب شده تا این فرشها
به فروش نرسد و هم اکنون در منزل هر بافندهای دو تا سه تخته فرش
خاک میخورد و این امر موجب شده تا بافندگان هیچ رغبتی برای بافت
فرش نداشته باشند .وی خاطرنشان کرد :بافندگان تماشاگر شدهاند و
مجبورند منتظر بمانند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد و وضعیت بهتر
خواهد شد یا خیر .از سوی دیگر تبلیغاتی نیز برای معرفی اینگونه فرش
نمیشود ،درحالیکه صدا و سیما فرشهای ماشینی را تبلیغ میکند.

دنیای اقتصاد -شهردار مشــهد با صدور احکام
جداگانهای ،سه نفر از مدیران شهرداری را منصوب کرد.
قاسم تقیزادهخامسی در این احکام ،سیدمحمدمهدی
معینی را بهعنوان مشاور شــهردار در معماری و منظر
شهری منصوب کرد .همچنین فرشته تنهایی بهعنوان
مشاور در امور شهروندان معلول و ناتوان جسمی و محسن
قناویزچی بهعنوان مدیر بازسازی و نوسازی محله عامل
منصوب شدند.

تامین آب مهمترین مولفه مورد نیاز
در شرق کشور است

دنیایاقتصاد-پانزدهمینجشنوارهفیلمفجرمشهد،تنهابایکروزتاخیرنسبتبهتهرانوباتغییراتبسیاریبهنسبتسالهایگذشتهآغازبهکارکرده
ضحیزردکانلو
خبرنگار
است.میتوانافزایشتعدادفیلمهایجشنوارهوتعدادسالنهایسینماراازمهمترینتغییراتایندورهازجشنوارهدانست.پردیسسینماییاطلسکه
امسالهمزمانباافتتاحشعنوانکاخجشنوارهرانیزیدکمیکشددراینچندروزمیزبانخوبیبرایمسئوالن،هنرمندانومردمبودهاست.پردیسسینماییهویزهوسپس
سینماآفریقانیزبادسترسیآسانتروقدمتچندینسالههمچنانمیتوانندعنوانمردمیترینسینماهایمشهدراباالیسرببرند.
افتتاحیهجشنوارهپانزدهمباحضورابراهیمحاتمیکیاواکرانفیلم«بهوقتشام»همراهبود،فیلمیکهنتوانستآنچنانکهبایدحسرضایترابهچهرهمخاطببیاورد.میتوان
مهمترینوتاثیرگذارتریناتفاقمراسمافتتاحیهراحضورالیامحتشمی،شهیدفریدمحبی،سرمهندسکشتیسانچیوسخنانشخطاببهحضاروابراهیمحاتمیکیادانستکهازاوخواهش
کرد فیلمی دربارة شهدای سانچی بسازد .اما عصبانیت بهحق ابراهیم حاتمی کیا از دوربینهای روشن فیلمبرداری داخل سالن ،حاشیه روز نخست جشنواره بود که متاسفانه منجر به رفتار
ناشایستمسئوالنسالنسینماباعکاسانخبریشدوعدهایازعکاسانخبریدراعتراضبهاینبیاحترامیسالنسینماراترککردند.معاونتوسعهمدیریتومنابعوزیرفرهنگوارشاد
اسالمی،استاندارخراسانرضوی،شهردار،رئیسوچندتنازاعضایشورایشهرنیزازمسئوالنمهماندرشبافتتاحیهبودند.
zتوسعه پایدار منوط به توسعه فرهنگ و هنر

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،در مراسم افتتاحیه پانزدهمین جشنواره فیلم
فجر با بیان اینکه توسعه پایدار منوط به توسعه فرهنگ
و هنر اســت و جوامع توسعه یافته ابتدا به فرهنگ و
هنر پرداختهانــد ،بیان کرد :در میان حوزه فرهنگ و
هنر ،سینما زبان بسیار گویایی برای انتقال مطالب به
مخاطب و فرهنگسازی است .جشنواره فیلم فجر نیز
در این راستاســت که برای اینکه موفق باشد هم باید
به مسائل ارزشی و هم به مسائل اخالقی ،اجتماعی و
اقتصادی بپردازد.
علی اصغر کاراندیش در ادامه سخنان خود یادآوار
شد :جناب آقای تقیزاده خامسی ،شهردار مشهد ،در
سال  94که هیچ مسئولیتی نداشتند در مکاتباتی با
وزارت فرهنگ و ارشاد پیشنهاد اقدامی در جهت توجه
به فرهنگ و سینما داشتند که منجر به تأسیس گروه
مالی توســعه هنر با سرمایه خوبی از سوی بانکها و
بخش هنر شد که در اداره آن مسئوالن دولتی نقشی
ندارند .وی با اشاره به اینکه تاکنون سینما بهعنوان یک
صنعت در کشور شناسایی نشده است ،گفت :چاپخانهها
نیز تا سال گذشته بهعنوان صنعت شناخته نمیشدند،
امــا با اقداماتی که صورت گرفت اکنون چاپخانهها به
عنوان صنعت شناخته میشوند و میتوانند از امکانات و
مزایای صندوق توسعه ملی استفاده کند ما این موضوع
را برای صنعت سینما دنبال میکنیم .کاراندیش تصریح
کرد :دیجیتالی کردن ســینماهای کشــور ،کمک به
ساخت سینماهای جدید که امسال  100سالن سینما
به کشور اضافه میشــود ،همچنین اقدامات دیگری
همچون ایجاد سینماهایسیار و ...درجهت تعالی این
صنعت و در نتیجه رشد و توسعه فرهنگ کشور است.

است .وی خاطرنشان کرد :امسال فیلمهای جشنواره
فجر مشهد در پردیسهای سینمایی اطلس ،هویزه،
آفریقا و همچنین چند فیلم خراسانی در سالن سینمایی
شهید اصغرزاده اکران خواهند شد.

zبراساس نرم جهانی باید  3500سالن سینما داشته
باشیم

شهردار مشهد نیز که دیگر سخنران این مراسم بود،
با بیان این مهم که ما در زمینه سینما هنوز در ابتدای
راه هستیم زیرا از  7میلیارد دالر فروش سینما در دنیا
ما ســهم اندکی داریم گفت :برمبنای نرم جهانی ما
باید  3500سالن سینما داشته باشیم درحالیکه تنها
 300سالن داریم.
قاسم تقیزاده خامسی با انتقاد از فروش قاچاق آثار
سینمایی تصریح کرد :اینکه ما هنوز در اول راه هستیم
به خاطر هنرمندان نیست بلکه به خاطر ما مسئوالن
است و من به سهم خودم از این بابت عذرخواهم .هنوز
تکلیف ما با موسیقی و سینما و تئاتر مشخص نیست و
ما هنوز نمیدانیم که میخواهیم در این زمینهها ورود
داشته باشیم یا نه.
وی ادامه داد :ما به آینده امیدواریم زیرا حاتمیکیا
و امثال او را داریم هرچند که صندوق توسعه صنعت
هنوز یک وام به صنعت سینما نداده است.
تقــی زاده با بیان اینکه ما امیدواریم زیرا از  10نفر
اولی که در ایران بلیت سینما خریدهاند  8نفر مشهدی
هســتند و امیدواریم زیرا بخش خصوصی در زمینه
ساخت ســینما ورود پیدا کرده است و امیدواریم که
بتوانیم در این زمینه به استاندارد جهانی نزدیک بشویم
گفت :ما اگر میخواهیم انسان بسازیم باید بدانیم که
سینما انسان میسازد.

شــهرادر مشــهد خاطرنشــان کرد :مــا از تمام
سرمایهگذاران دعوت میکنیم که به مشهد بیایند و
از همین جا اعالم میکنیم که دست آنان را به گرمی
میفشاریم و از آنان حمایت خواهیم کرد.

zحواشی روز دوم جشنوراه

روز دوم جشنوراه فیلم فجر با بیانیهای از سوی روابط
عمومی پردیس سینمایی هویزه آغاز شد ،مسئوالن این
سینما به چینش جدول نمایش فیلمها و عدم اکران 4
فیلم پرطرفدار در سینما هویزه اعتراض داشتند در بخشی
از این بیانیه آمده اســت« :نظر به خودداری دبیرخانه
جشــنواره فیلمهای فجر در اکران یکســان فیلمهای
این دوره در ســینمای نامبرده و احترام به مخاطبين
فهيم خود ،پرده ســینمای هویزه به نشــانه اعتراض
خاموش گردیده و از اکران فیلمهای این دوره سرباز زده
خواهد شــد »...این در حالی اســت که رئیس اداره
کل ارشاد اسالمی اســتان ،در مصاحبه اختصاصی با

دنیــای اقتصاد وعده تکمیل جــدول اکران فیلمهای
سینما هویزه را داده بود و پس از گذشت چند ساعت،
ایسنا نوشت :همانطور که پیشبینی میشد سرانجام
مسئوالن پردیس هویزه با دستاندرکاران پانزدهمین
جشنواره فیلم فجر مشهد برای اکران فیلمهای این دوره
جشنواره به جمعبندی رسیدند و بلیتفروشی جشنواره
در این پردیس سینمایی و پردیس سینمایی آفریقا آغاز
شد .از اینرو اکران فیلمهای جشنواره در روز دوم طبق
جدول پیش رفت .هرچند که فیلم «مصادره» با تاخیر
یک ســاعته همراه بود اما حضور رضا عطاران در سالن
سینما اطلس و خوش و بش او با تماشاچیان در صبوری
مردم تاثیر بهسزایی داشت.
روز سوم جشنواره نیز با اکران  9فیلم در سه سینمای
اطلس ،هویزه و آفریقا به کار خود پایان داد و امروز در
روز چهارم جشنواره فیلمهای پرمخاطبی چون «بمب»
و «چهارراه استانبول» به نمایش درخواهد آمد.

zافزایش سالنهای سینمای مشهد به همت بخش
خصوصی

جدول اکران فیلمهای جشنواره فجر در سینماهای مشهد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی
نیز در این مراسم درخصوص افتتاح پردیس سینمایی
اطلس گفت :این مجموعه با همت بخش خصوصی و
با  11سالن سینمایی  1130صندلی در دسترس مردم
قرار خواهد گرفت .پیش از این در مشهد تنها  16سالن
ســینمایی داشتیم که امشب این سالنها به عدد 27
خواهد رسید و تا پایان سال با همت بخش خصوصی
به  31سالن افزایش خواهد یافت .سعید سرابی با بیان
اینکه آقای استاندار برای برگزاری جشنواره پیگیرتر از ما
بودند گفت :اینکه امسال تقریبا لیست کاملی از فیلمها
در مشهد اکران خواهد شد همه لطف این بزرگوار است.
سرابی با اشاره به اینکه تعداد  20فیلم سینمایی در
 4سالن سینمایی مشهد اکران میشود گفت :امسال
برای نخستین بار با همکاری آموزش و پرورش  6فیلم
کودک برای صبحهای جشــنواره در نظر گرفته شده

معاون اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد

آمادهسازی الیحه مشوقهای سرمایهگذاری

دنیای اقتصاد -معاون اقتصادی شهرداری
مشــهد گفت :در حال آمادهسازی الیحهای
برای ارائه مشــوق به سرمایهگذاران ،جهت
رونقبخشی به محیط کسب و کار در مشهد
هستیم.
رضا خواجهنائینی با اشاره به
برگزاری نشست هماندیشی
مسئوالن شــهری و بخش
خصوصی پیرامــون تبیین
الیح ه رونقبخشی به محیط
کسبو کار شهر مشهد و به
میزبانی معاونت اقتصادی شهرداری ،اظهار کرد :هدف
از برگزاری این هماندیشی ،معرفی الیحهای بود که

با مشارکت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاران تدوین
شده است تا از سرمایهگذاران و همچنین دیگر مقامات
شهری خواستار همفکری و بیان نظرات خود برای
بهبود طرح فعلی شویم.
وی با اشــاره به این مهم که طی ســالیان اخیر
پروژههای بزرگ حوزه ساختمانی فعال نبودند ،افزود:
این مهم از دالیل مختلفی نشات میگیرد که یکی از
آنها رکود اقتصادی کشور طی سالیان اخیر بوده است
و دیگر اینکه برخی از پروژهها نیز مجوزهای قانونی
را به صورت کامل اخذ نکردند چرا که در سالهای
آغازین پروژه ،رونق در بخش ساختمانی به حدی
بوده که میتوانسته هزینهها و تخلفات ساختمانی را
پوشش دهد و از همین روی به تکمیل مجوزهای

الزم اقدام نشده بود.
معــاون اقتصادی شــهرداری مشــهد در ادامه
صحبتهای خود به نگاه کارشناسی موجود در شورای
شهر مشهد و معاونتهای شهرداری اشاره کرد و از
تدوین الیحهای برای رونق بخشی به محیط کسب
و کار با تمرکز بر حوزه ساختمانی خبر داد و گفت:
طی مطالعات فشردهای که در سه ما گذشته صورت
پذیرفته است ،دریافتیم که در چه بخشهایی از شهر
با کمبود و یا عدم توازن مواجه هستیم و در همین
راســتا سعی کردیم برای بهبود فضای شهری و در
انطباق با طرح جامع مشــهد مشوقهایی از جمله
کاهش مبالغ پروانهها برای ســرمایهگذاری تهیه و
تنظیمکنیم.

وی خاطرنشــان کرد :در همین راستا به مطالعه
طرحهای دیگر شــهرهای داخلــی و خارجی نیز
پرداخته شده است و حتی جلسات و مصاحبههایی
را با مسئوالن این شهرها نیز برگزار کردهایم.
خواجهنائینیدرخصوصمشوقهایسرمایهگذاری
گفت :مشوقها و تخفیفهایی را در حوزههای مختلف
شهرسازی از جمله گردشگری و حملو نقل و دیگر
بخشها در نظر گرفتهایم تا بتوانیم در این راستا عالوه
بر از میان برداشتن عدم توازنهای شهری و همچنین
توجیه اقتصادی سرمایهگذاریها برای سرمایهگذاران،
شفافسازی فرآیندهای اداری علیالخصوص در حوزه
مشارکتها را نیز شاهد باشیم.
وی بــا توجه به تدویــن ضوابط مختلفی که در
حوزههای مختف شهری صورت پذیرفته ،تطبیق آنها
را با یکدیگر دشوار دانست و از همین روی بر اهمیت
همکاری همه حوزههای فعال در اقتصاد شهری تاکید
کرد و برگزاری جلسات دیگری در آینده پیش رو برای
دیگر مسائل شهری را نیز نوید داد.

اختصاص 1500میلیاردریالبراینگهداریراههایخراسانرضوی

 ٣انتصاب در شهرداری مشهد

استاندارخراسانجنوبی:

جدول اکران فیلمهای سینما هویزه پس از تغییرات

zمردمدویدوخبیکاریرابهبافتفرشترجیحدادهاند

خراسان جنوبی

چند قدم نزدیکتر به پایتخت

تراژدی تلخ انزوای فرشی که آوازه جهانی دارد

اهللنظر چابک دهیار روستای دویدوخ از شهرستان راز و جرگالن با
اشاره به اینکه مردم این روستا با تبحری خاص فرشهای تمام ابریشم
را بــه صورت دو رویه میبافند ،گفت :روســتای دویدوخ دارای 560
خانوار است که حدود  700بافنده دارد .وی با بیان اینکه میزان خرید
فرشهای دویدوخ در سال جاری نسبت به سالهای گذشته به شدت
کاهش یافته اســت ،افزود :فرشهای دویدوخ در سال جاری چندان
فروش نداشته و بسیاری از بافندهها دست از کار کشیدهاند و بیکاری
را بر بافت فرش ترجیح دادهاند .وی ادامه داد :بیشتر فرشهای دو رویه
تمام ابریشــم توسط واسطههای داخلی که متعلق به مشهد هستند
خریداری میشود اما فرشهای خریداری شده با قیمت بسیار کم و آن
نیز به صورت اقساطی خریداری میشود.
چابک اظهار کرد :چکها بعد از گذشت یک سال نقد میشود و این
امر سبب شده تا تعداد زیادی از بافندگان با مشکل مواجه شوند .وی با
اشاره به اینکه بافت فرش دو رویه تمام ابریشم دویدوخ نیازمند هزینه
زیادی است ،توضیح داد :به عنوان مثال یک فرش با سایر 180*110
حدود سه میلیون تومان هزینه دارد و با قیمت حدود پنج میلیون تومان
نیز فروخته میشود و طی مدت یک سال سه نفر کار بافت آن را انجام
میدهند باید چگونه زمانی که به صورت مدتدار خریداری میشود،
بافنده تن به بافت فرش دهد .به عبارت دیگر بافنده هیچ منبع مالی
ندارد که بتوانــد مواد اولیه همچون نخ آن را تهیه کند تا بتواند یک
تخته فرش ببافد .وی تصریح کرد :فروش دو رویه تمام ابریشم دویدخ
دارای مشتریان خارجی نیست اما این مشتری ها به صورت همیشگی
نیستند که سفارشات خود را ارائه دهند .چابک در ادامه با بیان اینکه
 560خانوار این روستا 50 ،خانوار به نوغانداری مشغول بودند ،گفت :از
این تعداد در حال حاضر فقط دو تا سه خانوار این صنعت را در فصل
بهار انجام میدهند .وی با تاکید بر اینکه تولید فرش منحصر به فرد
دو رویه تمام ابریشم دویدوخ شهرتی جهانی دارد و در هیچ جای دنیا
به جزء در این روستا از این نوع فرش بافته نمیشود ،افزود :مردم این
روستا امر نوغانداری را برای تهیه ابریشم مورد نیاز این قالیچهها انجام
یدادند اما چند سالی است که با رکود بازار فرش مردم همانند گذشته
م
دیگر این هنر دست را تولید نمیکنند .چابک ادامه داد :کاهش بافت
قالیچههای دو روی تمام ابریشم دویدوخ سبب شده تا مردم تمایلی به
تولید پیلههای ابریشم نیز نداشته باشند .به گفته وی در حال حاضر
حدود  100تخته فرش تمام ابریشم دو رو در این روستا دپو شده است.
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دنیای اقتصاد از جشنواره فیلم فجر مشهد و تغییرات آن گزارش میدهد

خراسان شمالی

دنیای اقتصاد -بازار بیجان و کمرونق فرش دستبافت دو روی
تمام ابریشم دویدوخ و دارهای قالی که یکی پس از دیگری از
روی ناچاری پایین میآیند یک تراژدی تلخ را برای این هنر-
صنعت رقم زده است.
به گزارش ایسنا ،منطقه خراسان شمالی ،زمانی صدای دار قالی نشان
جریان زندگی در دیار روستاهای جرگالن به خصوص روستای دویدوخ
بــود ،صدایی که نبض صنعت این منطقه مرزی را به صدا درمیآورد
و ضربانش با آهنگ نقشهخوانی هنرمندان قالیباف میتپید .دویدوخ
یکی از روستاهای بخش جرگالن است که یکی از منحصر بهفردترین
دستبافتههای دست بشر در آنجا خلق میشود ،قالیچههای ابریشمی
دو رو که هر طرف آن طرح ،نقش و رنگ متفاوتی دارد ،قالیچههایی
که بدین لحاظ در جهان بینظیرند.
بیشتر طرحهایی که در این قالیچهها بافته میشود ،ذهنی هستند
که دانش آن نســل به نسل به دختران و زنان هنرمند انتقال یافت ه و
مشتریانی از داخل و خارج کشور دارد که هزاران کیلومتر آنسوتر از
روســتای کوچک دویدوخ این هنر آنها را شیفته ذوق و هنر دختران
ترکمن و تابلوفرشهای ابریشمی کرده است.
این روزها هنرمندان و بافندگان در انزوایی تلخ ،تار و پود فرش را گره
میزنند و در سایه بازار کمرونق و بیجان فرش دستبافت امرارمعاش
میکنند و همچنان چرخهای این صنعت دیرینه را میچرخانند.
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دنیای اقتصاد -مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای
خراسان رضوی گفت :از ابتدای امسال تاکنون 1500
میلیارد ریال قرارداد برای نگهداری راههای این استان
با پیمانکاران بخش خصوصی بسته شده که بخشی از
آن مربوط به امسال و بخش دیگری نیز مربوط به سال
آینده است.
به گــزارش ایرنا ،ابراهیم نصری افزود:
مجموع خدمات ارائه شده و قراردادهای
بســته شده این اداره در سال جاری 2
میلیارد و  440میلیون ریال بوده است
که در این راســتا حدود چهار هزار نفر
مشغول کار شدهاند .وی به عدم تناسب
میزان اشــتغالزایی و بودجه هزینه شده اشاره کرد و گفت:
 1500میلیــارد ریال از این بودجه در بخش نگهداری راهها

هزینه شــده که اشتغالزا نیســت اما به خاطر قراردادهای
پیمانکاری این اداره میتواند به تثبیت اشتغال در این حوزه
بیانجامد.
نصری اظهار کرد :از بودجه سال جاری 20 ،دستگاه خودرو
عملیاتی راهداری با هزینه  50میلیارد ریال بهسازی شده و
 240میلیارد ریال نیز صرف ایمنسازی راهها شده است.
وی افزود :راهاندازی  47سامانه ثبت تخلف سرعت با هزینه
 100میلیارد ریال و توسعه سه پایانه مرزی استان در لطفآباد،
ســرخس و دوغارون با هزینه  2500میلیارد ریال از جمله
طرحهای اجرا شده این اداره طی  10ماه گذشته بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با
اشاره به مشکالت مالی امسال دولت گفت :از بودجه هزار و
 900میلیارد ریالی راهداری در سال جاری حدود  30درصد
تاکنون تخصیص یافته اســت .وی اظهار کرد :در طول سال

فقط برای خطکشی جادههای استان به عنوان الفبای ایمنی
 240میلیارد ریال مورد نیاز اســت که با توجه به ابالغ 30
میلیارد ریال برای این بخش اگر رقم تخصیص  30درصدی
را در نظر بگیریم فقط حدود  10میلیارد ریال برای خطکشی
جادههای خراسان رضوی هزینه شده است.
 zبدهکاری 800میلیارد ریالی راهداری به پیمانکاران

نصــری گفت :این اداره به خاطر طرحهای نگهداری راهها
 800میلیــارد ریال به پیمانکاران بخش خصوصی اســتان
بدهکار است که  500میلیارد ریال مربوط به پیش از ادغام
اداره کل راهــداری و الباقی مربوط به قراردادهای  2ســال
گذشته این اداره است.
خراسان رضوی  20هزار و  575کیلومتر راه دارد که 6هزار
و  422کیلومتر آن بین شــهری و  14هزار و  152کیلومتر
آن راه روستایی است.

ایرنا  -استاندار خراسان جنوبی گفت :امروز با توجه به افت
منابع آبی و خشکسالیهای چند ساله ،موضوع تامین و
انتقال آب از دریای عمان از مهمترین مولفههای مورد نیاز
در شرق کشور است.
محمدمهدی مروجالشــریعه در جلسه
شورای پدافند غیرعامل استان خراسان
جنوبی ،تثبیت و نگهداشت جمعیت در
شهرســتانهای اســتان بــه ویــژه
شهرستانهای مرزی و روستاها را مورد
تاکید قرار داد و افزود :یکی از مهمترین
نیازهایی که باید تامین یا مرتفع شــود موضوع نیاز مردم به
آب شــرب ،صنعتی و معدنی است که باید به طرق مختلف
مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقدامات مناسبی در حوزه مطالعات تامین
آب استان از طرق مختلف به انجام رسیده است گفت :با توجه
به نیاز آبی شدید در استانهای سیستان و بلوچستان و نیز
خراســان جنوبی ،انتقال آب از دریای عمان میتواند تا حد
زیادی به نگهداشت جمعیت و رونق اقتصادی که به تقویت
مولفههای امنیتی استان نیز منجر خواهد شد ،کمک کند.
رئیس شورای پدافند غیرعامل استان خراسان جنوبی بیان
کرد :در حال حاضر بالغ بر  400روســتا در این اســتان به
وسیله تانکر آبرسانی میشود که در صورت بروز حادثههایی
که ریشههای انســانی یا طبیعی دارند ،میتواند بسیار مهم
و حائز اهمیت باشد.
وی به تهدیدات زیســتی و طبیعی در اســتان خراســان
جنوبی اشاره کرد و گفت :دســتگاههای خدماترسانی که
دارای تاسیســات حساس و حیاتی هســتند باید عالوه بر
رعایت اســتانداردهای ایمنی در خصوص تهدیدات امنیتی
این تاسیسات نیز نگاهی نو و تازه داشته باشند.
مروج الشــریعه ارائه هشــدارهای مداوم به منظور حفظ
هوشــیاری همیشــگی را رســالت اصلی پدافند غیرعامل
دانست و تصریح کرد :دستگاههای خدماترسان باید دارای
نقشــههای کاری متعدد بوده و برای تمامی شــرایط برنامه
کاری داشته باشند.
وی اجرای خط لوله گاز به شرق کشور از طریق رفسنجان
را مورد تاکید قرار داد و گفت :تامین گاز مورد نیاز برای شهر
نهبندان و برخی شــهرهای استان خراسان جنوبی میتواند
بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.
اســتاندار خراســان جنوبی ،به تهدیــدات در حوزههای
اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد و افزود :در کنار تهدیدات
امنیتی و سختافزاری ،تهدیدات نرمافزاری و آسیبهایی که
در حوزههای فرهنگی و اجتماعی وجود دارد نیز باید به طور
خاص و ویژه مورد توجه مسئوالن و دستاندرکاران قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با تغییر نسل مواجه هستیم
اظهار کرد :باید راه هایی که به انسداد مسیرهایی که به کم
هویتی و یا بی هویتی جوانان ما منجر میشــود را شناسایی
کرده و با ارائه برنامه های کاری مدون و مشــخص ،در یک
برنامه زمانی معین آنها را مرتفع کنیم.

معدومسازی ۸۵تنگوشت
درخراسانجنوبی

مهر -مدیرکل دامپزشکی خراسان
جنوبی از کشتار هفت میلیون قطعه
طیور در  ۱۰ماهه سال جاری در استان
خبر داد و گفت :از این میزان  ۸۵تن
گوشت ضبط و معدومسازی شد.
محمد اصغرزاده از فعالیت سه کشتارگاه
طیور در خراســان جنوبی خبر داد و گفت :در این کشتارگاهها
ناظران و کارشناسانی حضور داشته و بر کشتار و کیفیت گوشت
نیز نظارت میکنند.
وی بیان کرد :همچنین طی این مدت قریب به سه هزار و ۵۰۰
قطعه بوقلمون ،دو هزار و  ۶۰۰قطعه بلدرچین و  ۲۰۰قطعه کبک
در استان کشتار شدند.
اصغرزاده از فعالیت  ۱۰کشتارگاه دام در استان خبر داد و گفت:
در  ۱۰ماهه سال جاری  ۴۲هزار و  ۶۰۰راس دام سبک کشتار
شده که از این میزان قریب به شش تن ضبط شدهاند .وی با اشاره
به صادرات مرغ از خراسان جنوبی بیان کرد :از ابتدای سال جاری
تاکنون  ۴۰هزار قطعه مرغ زنده صادرات داشتهایم.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ارزش این صادرات را ۱۰۰
هزار دالر دانست و گفت :همچنین طی این مدت هفت میلیون و
 ۳۰۰هزار قطعه مرغ زنده به دیگر استانها صادر شده است .وی
بیان کرد :در  ۱۰ماهه ســار جاری  ۱۰هزار تن گوشت مرغ نیز
به استانهای همجوار ارسال شده که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته رشد خوبی داشتهایم.
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گزارش

حمایت دولت و بخش خصوصی از کسب و کارهای نو چگونه است؟

یادداشت

استارتاپ ها ،راهی بهآینده روشن

دنیای اقتصاد -اقتصاد امروز به شدت وابســته به فناوری اطالعات است و این حوزه ،حوزهای است که استارتاپها در آن
زهرا صفدری
خبرنگار
فعالیتمیکنند،استارتاپواژهایاستکهقدمتچندانینداردامادرسالهایاخیرذهنبسیاریازافرادرابهخودمشغول
کرده است .در اهمیت استارتاپها و کسب و کارهای نو میتوان به رویکردهایی که در فضای مجازی به وجود میآید ،اشاره کرد؛ وقتی صحبت از
مسدودشدنیافیلترشدنفضایمجازیمیشود،میبینیمتعدادزیادیازمشاغلتعطیلمیشوندواعتراضاتزیادیازافرادفعالدراینحوزه
شنیده میشود .این موضوع نشاندهنده این است که این دســته از مشاغل در کشور ما هم همچون دیگر نقاط جهان جای خود را باز کردهاند و
دولتمردانوتشکلهایاقتصادیدارایقدمتهمبایدگرایشخودرادرحمایتازایندستهمشاغلوافرادفعالدراینحوزهنشاندهند.اتاقبازرگانیخراسان
رضوی که مهمترین پارلمان بخش خصوصی لقب گرفته ،در ماههای اخیر تمرکز خود را بر حمایت از استارتاپها و ورود به این حوزه گذاشته است و در این راستا
انجمنی با عنوان کارآفرینان جوان اتاق بازرگانی تشکیل داده تا امور مربوط به این حوزه را پیگیری کند .در این گزارش به بررسی میزان حمایت از این نوع کسب و
کارها و افراد خالق این حوزه از سوی دولت و بخش خصوصی ،مشکالت و موانع پیش روی این افراد و زیرساخت های الزم برای گسترش استارتاپها در کشور و به
ویژهاستانخراسانرضویمیپردازیم.
 zنگاهویژهاتاقبازرگانیبهافکاربدیعاستارتاپها

اتاق بازرگانی با ایجاد انجمن کارافرینان جوان قصد ورود به
حوزه استارتاپها و حمایت از این کسب و کارهای نو و افکار
جدید و بدیع را دارد.
دبیر انجمن کارافرینان جوان اتاق بازرگانی خراسان رضوی
میگوید :معنای استارتاپ همان پنجره ذهن رو به آینده است
که باعث میشــود افکار نو و جوان برای حل مشکالتی که
پاشنه آشیل دولتهاست ،به کار بسته شود .عمده راهحلهای
استارتاپی و پنجرههای ذهن رو به آینده در نسل جدید ما
در حوزه فناوری ،تکنولوژی و به ویژه در فضای مجازی اتفاق
میافتد و زمانی که بخواهیم برای حل مشــکالت موجود
کشورمان راهحلهای نوینی ارائه بدهیم ،باید به عمر مفید
آن راهحل بیاندیشیم.

خنداندل :اتاق بازرگانی به عنوان
مجموعهای که در حوزه صنعت ،معدن،
تجارت و کشاورزی فعالیت میکند
باید فکری برای این افکار نوپایی که
در حوزه دانش و تکنولوژی نو فعالیت
میکنند ،داشته باشد .افکاری که
میخواهند راههای جدیدی برای
حل مشکالت موجود در دنیای فناوری
مطرحکنند
عمر مفید هر استارتاپ را معموال سه سال در نظر میگیرند
که اگر به نتیجه برسد یا خود مجموعه به سودآوری میرسد
و یا به مجموعههایی که آن فکر را میخرند وابسته میشود

و عمال عمر استارتاپ تمام میشود تا بار دیگر راهحل نویی
ایجاد شود.
محسن خنداندل درباره لزوم ورود
اتاق بازرگانی به موضوع استارتاپها
در اقتصاد کنونی اظهار میکند :اتاق
بازرگانی به عنوان مجموعهای که در
حــوزه صنعت ،معــدن ،تجارت و
کشاورزی فعالیت میکند باید فکری
برای این افکار نوپایی که در حوزه دانش و فناوری نو فعالیت
میکنند ،داشته باشد .افکاری که میخواهند راههای جدیدی
برای حل مشکالت موجود در دنیای فناوری مطرح کنند.
وی میافزاید :استارتاپها دارای فرهنگ جدیدی هستند
و برای اینکه اندیشهها و افکار نو مبتنی بر خالقیت جوانان
را به بروز و ظهور برسانیم ،در اتاق بازرگانی با نگاهی ویژه
به موضوع به فکر ایجاد یک مجموعه به نام انجمن جوانان
کارافرین افتادیم .با تشکیل کارگروهی در این زمینه ،جلسات
متعددی برگزار کردیم و شروطی همچون میانگین سنی
حداکثر  38سال را برای این افراد در نظر گرفتیم تا به عنوان
مشاور تجربیات خود را به آنان منتقل کنیم و اجازه دهیم
سعی و خطا کنند و افکار جدیدشان را حتی اگر منطبق بر
افکار ما نیست بیان کنند و اجازه تجربه کردن و خطا کردن
را داشته باشند.
zبرجسته سازی جوانان خالق و مبدع از اهداف انجمن
کارافرینانجوان

خنداندل با تاکید بر اینکه باید نسل جوان به ویژه افکار نو
و بدیع آنها را در موضوع کسب و کارهای نوین جدی بگیریم،
تصریح میکند :انجمن کارافرینان جوان اتاق بازرگانی استان
در مرحله اطالعرسانی برای برگزاری مجمع و انتخاب هیات
مدیره است و امیدواریم با حمایتهای اتاق بازرگانی به سمت

و سوی خوبی حرکت کند تا بتوانیم با پشتیبانی از استارتاپها
بــه خصوص در حوزه صنعت و تجارت مبتنی بر صادرات
فعالیت کرده و بــا ارزش افزوده حاصل از صادرات چرخه
اقتصادی را حرکت دهیــم زیرا در صادرات حوزه خدمات
فنی و مهندسی و نوآوری و تکنولوژی باالترین میزان ارزش
افزوده از دل استارتاپها بیرون میآید.
وی یکی از دغدغه های انجمن را ارتباط تنگاتنگ با اساتید
و اتاق فکر دانشگاهها میداند و میگوید :خوشبختانه در این
زمینه به خوبی اقدام شده و از دانشگاهیان خواستیم افراد
برگزیده خود را در حوزههای فناوری و تکنولوژیهای نوین
و شهرکهای صنعتی به ما معرفی کنند و این کار انجام شد.
به طور مثال در فراخوانی که به دانشگاه فردوسی دادیم 700
دانشجو به ما معرفی کردند که همه آنها پایهگذار ابداعات
جدید بودند و این افراد نیازمند برجسته شدن و معرفی شدن
هستند .دبیر انجمن کارافرینان جوان اتاق بازرگانی خراسان
رضوی ادامه میدهد :ما باید شــرایط را برای بروز و ظهور
این افراد خالق مهیا کنیم و برای محقق شدن این موضوع
یکی از اقدامات برگزاری سمینارها و آشنایی جوانانمان با
فناوریهای نوین مثل حوزههای استارتاپی است .باید شرایط
را برای تجربه کردنشان به وجود بیاوریم که این اتفاق افتاده
اســت و ســرفصلهای برگزاری چند سمینار را بررسی و
مشخص کردهایم .وی با اشاره به لزوم برجستهسازی جوانان
مبدع و خالق ،اظهار میکند :ما باید به آنها نشان دهیم که
اگر تالش کنند دیده میشوند و در این بخش کار کردیم؛
با تمام بخشهای دانشجویی و پژوهشی برای معرفی افراد
توانمند ارتباط برقرار کردیم و فهرست بزرگی ایجاد شده و
براساس امتیازات از برترینها تقدیر خواهیم کرد .خنداندل
یادآور میشود :اگر بتوانیم ارتباط بین حوزه افکار بدیع که با
عنوان استارتاپ مطرح میشود با حوزههای تولید ،معدن و
کشاورزی را به وجود بیاوریم بزرگترین خدمت را کردهایم.

جهشاستارتاپیاقتصاد
علیرضا سعیدی*
ادامهازصفحهاول...

استارتاپها در کشور ما همچون دیگر نقاط جهان جای خود را دراقتصاد باز کردهاند

ما در انجمن کارآفرینان جوان به عنوان یک روانکننده به
این موضوع کمک میکنیم و امیدوارم در کوتاهمدت مجمع
این انجمن را برگزار کنیم و از طریق سایت اتاق بازرگانی و
آگهی روزنامه به عالقمندان در این زمینه اطالع میدهیم
زیرا تمایل داریم مجموعهای با قدرت و افکار جدید و به ویژه
با حضور زنان و جایگاه ویژه آنها داشته باشیم.
zنیازاستارتاپهابهچرخهایازحمایتوپشتیبانی

مسئول آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز معتقد است
در موضوع کسب و کارهای نو یا استارتاپها نیازمند چرخهای
از حمایت و پشتیبانی هستیم که شامل بحثهای آموزشی،
مشاورهای ،تامین سرمایه و راههای فروش محصوالت است.
پیام رشیدی با بیان اینکه اتاق بازرگانی
برای حمایت از استارتاپها روی دو
موضوع تمرکز دارد ،میگوید :موضوع
نخســت حمایت از اســتارتاپهای
موجود یعنی کسانی که وارد کسب و
کار شــدند و اســتارتاپی راهاندازی
کردهاند و موضوع دیگــر روی پرورش کارافرینان جدید یا
نوکارافرینانی که در ادبیات اتاق مرسوم شده است ،تمرکز
دارد.
وی درباره خدمات اتاق بازرگانی به استارتاپها در حوزه
مشاوره اظهار میکند :بخش مشاوره شامل بحث مالیاتی،
قوانیــن کار ،تامین اجتماعی ،مباحث مربوط به بانکداری،
قراردادهای بینالمللی و نیز بازارهای صادراتی استان است که
با اعالمی که به پارک علم و فناوری کردیم؛ شرکتهای فناور و
دانش بنیان میتوانند از مشاورههای اتاق در حوزههای مختلف
به ویژه در بحث قوانین به صورت رایگان استفاده کنند .البته
این به معنای این نیست که فقط شرکتهای مستقر در پارک
علم و فناوری میتوانند از خدمت رایگان اتاق استفاده کنند.
رشیدی خاطرنشان میکند :اتاق بازرگانی در نگاه دولت به
عنوان یک مشاور شناخته میشود و مطالبات بخش خصوصی
را پیگیری کرده و میتواند در جذب حمایتهای اجتماعی
و اقتصادی به پشتوانه اعضایش کمکهای زیادی انجام دهد.
عالوه بر این ،برنامهای برای شناسایی و پرورش استارتاپها
داریــم که این موضوع را با کمک آمــوزش و پرورش برای
کودکان و نوجوانان در سال آینده اجرا خواهیم کرد و شامل
سرفصلهای آموزشی برای پرورش مهارتهای کسب و کار
کودکان و نوجوانان است.
zلزومتدوینطرحیجامعبرایحمایتازرشداستارتاپها

نایب رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی
با بیان اینکه توسعه اقتصادی در کشورها به سطح فعالیت
صحیح و سیستم استارتاپها در آن کشورها بستگی دارد،
میگوید :موضوع استارتاپها در ایران مشابه اکثر حوزههای
فعال اقتصادی حدود  10سال پیش از تهران شروع شد که
در حال حاضر به نظر میرسد اکثر سازمانهای تشکیل شده
از استارتاپها در این استان فعال هستند اما در خراسان رضوی
نیز در سالهای اخیر رویدادهای زیادی در این زمینه اتفاق
افتاده که به دلیل نبود تجربه کافی و نداشتن سیستم اتصال
سرمایهگذاری یا جریان استارتاپی در استان هنوز نتیجه خیلی
مناسبی حاصل نشده است و چند استارتاپی که در مشهد
موفق بودهاند به دلیل محلی بودن خدمات قابل ارائه به این
مهم دست یافتهاند.
مریم اســامی از عدمآگاهی کافی
افرادی که در حوزه استارتاپ صاحب
ایــده هســتند ،به عنــوان یکی از
ضعفهای موجود اشــاره میکند و
میافزاید :عدم آگاهی از فضای کسب
و کار کشور ،چگونگی جذب سرمایه،
جذب مشــتری و فضای بازار باعث شــده اتصال درســت
سرمایهگذاری با حوزه استارتاپی به صورت شفاف و طبیعی
صورت نگیرد لذا یکی از ضروریات شرایط فعلی پرداختن به
ایجاد زیرساختهای الزم برای به دست آوردن جوانان از این
آگاهی است .وی تصریح میکند :منتورهای عالقمند و فعال
در رویدادهای اســتارتاپی صرفا براســاس مطالعات کتابی
موضوعات و ایدهها را راهبری میکنند .در صورتیکه تجربه
در این بخش بسیار حائز اهمیت است و به نظر میرسد باید
زیرساخت و سیستم مورد نیاز را برای فعاالن این حوزه طراحی
و اجرا کرد تا ایدهها در بستری واقعی بتوانند به بازار سرمایه
متصل شوند .در چنین شرایطی است که استارتاپها قادر
خواهند بود با شناخت از بازار ایران و نیاز به مشتری ایرانی
نسبت به راهاندازی سازمانهای موثر اقتصادی اقدام کنند.
اسالمی معتقد است پارک علم و فناوری ارتباط خوبی را
با استارتاپها برقرار کرده اما برای این ارتباط در جهت رشد
کسب و کارها فاقد برنامه و استراتژی خاصی است و صرفا
همکاریها براساس نظر شخصی مدیران و کارشناسان انجام
میشود که بدیهی است این روش حتی در میانمدت نتیجه
زیادی نخواهد داشت .اتاق بازرگانی هم بهرغم آمادگی هنوز
در این حوزه فعالیت چندانی نداشته و ضروری است در این
زمینه ضمن ارتباط و آگاهی بیشتر در جشنوارهها و همایشها،
در قالب یک برنامهریزی جامع نقش خود را ایفا کند.
وی یادآور میشود :به طور خالصه مشکالت زیرساختی
داخلی در این نوع کسب و کارها در کشور را میتوان در ضعف
مدیریت ،ضعف در تیمسازی و رویکرد نامناسب در مواجهه با

رقبا ،تامین مالی ،طراحی نامناسب کسب و کار و عدم توجه به
نیاز مشتری در ارائه خدمت یا محصول دانست.
نایب رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی
از مشکالت حقوقی ،عدم ثبات در سیاستگذاریهای دولت،
چالش تامین مالی و حجم اندک سرمایهگذاری مخاطرهپذیر،
کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص ،مشکالت فرهنگی،
کمبود دسترســی به بازار ،چالش زیرســاخت فنی و نبود
نهادهای پشــتیبان و همکاریهای بین سازمانی به عنوان
عوامل محیطی موثر در عدم موفقیت استارتاپها نام میبرد.
وی میگویــد :نتیجه این عوامــل در موضوع مالیات و
تشخیص مالیاتی ،محاسبه بیمه ،نبود قوانین مشخص برای
دریافت مجوز و الزام برای دریافت مجوزهای متعدد خود را
نشــان میدهد .لذا با توجه به نقاط ضعف و قوت اینگونه
سازمانها در کشور و همچنین نبود برخی از مقررات و قوانین
ویژه این حوزه و همچنین نهادهای مشخص حمایتکننده،
ضرورت دارد نسبت به مطالعه و تهیه طرحی جامع در کشور
برای فرایندسازی صحیح و اصولی و همچنین سیستمهای
حمایتی از رشد استارتاپها در قالب این فرایندها اقدام شود.
zپذیرش 60استارتاپ در پارک علم و فناوری خراسان

یســیتی پارک علم و فناوری خراسان
مدیر مرکز رشد آ 
میگوید :این مرکز اولین سازمان دولتی در کشور است که
از سال  91حمایت از استارتاپها و رویدادهای استارتاپی را در
دستور کار قرار داده و از سال  92رویدادهای استارتاپی که با
برنامهریزی اولیه پارک خراسان همراه بود ،در مشهد اتفاق افتاد
و میتوان گفت پارک خراسان تقریبا به عنوان یکی از ارکان
اکوسیستم استارتاپی آن استان در همه رویدادهای استارتاپی
خراسان رضوی نقش برگزارکننده یا حمایت کننده را دارد.
جاهدی از پذیرش  15استارتاپ به
طور ساالنه در این مرکز خبر میدهد
و میافزاید :از سال  92تاکنون بالغ بر
 60استارتاپ در پارک استان پذیرش
و حمایت شدند؛ برخی از آنها ناموفق
و برخــی موفق بودهاند و در مجموع
سعی کردیم استارتاپهایی که نتوانستهاند پذیرش شوند را
با خدمات آموزش و مشاوره و فضای استقرار و جذب سرمایه
گذار و غیره کمک و حمایت کنیم.

رشیدی :برنامهای برای شناسایی و
پرورش استارتاپها داریم که این
موضوع را با کمک آموزش و پرورش
برای کودکان و نوجوانان در سال آینده
اجرا خواهیم کرد و شامل سرفصلهای
آموزشی برای پرورش مهارتهای کسب و
کار کودکان و نوجوانان است
وی درباره شرایط پذیرش اســتارتاپها در پارک علم و
فناوری خراسان اظهار میکند :استارتاپها باید دارای نوآوری
و فناوری باشند ،طرحشان قابلیت تجاریسازی داشته باشد و
نمونه اولیه را تولید کرده باشند .نرخ موفقیت استارتاپهایی
که وارد مرکز رشد پارک علو م فناوری میشوند حدود 40
درصد است در صورتیکه وقتی خارج از این فضا هستند کمتر
از  10درصد امکان موفقیت دارند.
جاهدی از راهاندازی مرکز حمایت از استارتاپهای خراسان
رضوی با عنوان  ICTStartupsبه سفارش وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعات به عنوان یکــی دیگر از اقدامات پارک
خراسان در حمایت و تقویت اکوسیستم استارتاپی استان
اشــاره و تصریح میکند :این مرکز با هدف توانمندسازی و
تسهیلگری برای اســتارتاپها خدماتی همچون آموزش،
مشاوره ،شبکهسازی و تعامل با شرکتهای بزرگ و دولتی
را در دســتور کار خود دارد که از ابتدای سال جاری در این
اســتان افتتاح و شروع به فعالیت کرد .برگزاری  16کارگاه
آموزشی (مشتمل بر  2900نفر/ساعت آموزش) ،مشاورههای
استارتاپی ،حمایت از  18رویداد یا نشست مرتبط و اجرای
پاویون استارتاپها در نمایشگاه ایرانکام بخشی از فعالیتهای
 ictStartupsخراسان رضوی بوده که ازسوی این پارک
یسیتی پارک علم
صورت گرفته است .مدیر مرکز رشد آ 
و فناوری خراسان تاکید میکند :استان خراسان رضوی در
حوزه استارتاپ قطعا پس از تهران بهترین پتانسیل و از نظر
پیشرفت بهترین وضعیت را دارد .براساس آمار و ارقام موجود،
چند دستاورد استارتاپی استان شامل تاچسی (تاکسی آنالین)،
چیندی(سفارش غذا) ،نشان (نقشه تحت موبایل) سیمکارتل
(اینترنت اشیاء) و ...است.
وی از ایجاد زیرســاخت های حمایتی از ســوی دولت و
حاکمیت به عنوان مهمترین نیاز اســتارتاپها نام برده و
میگوید :نیاز دیگر این حوزه حضور سرمایهگذاران ریسکپذیر
است که الزم است از سوی بخش خصوصی و سرمایهگذاران
پررنگتر شــود .جاهدی ادامه میدهد :پیشنیاز دیگری که
تامین آن بسیار سخت است؛ موضوع منابع انسانی و نیروهای
متخصصی است که در استارتاپها کار کنند ،تعداد این نیروها
در استان معدود است زیرا خروجیهای کیفی دانشگاهها در
این زمینه به شــدت کم است و و این مشکلی بزرگ برای
این حوزه است.

به دالیل گوناگون ،شرکتهای بزرگ جهانی این
حیطه برای فعالیت در ایران با موانع خارجی و داخلی
روبرو هستند (نگاه کنید به حضور امثال آمازون ،ایبی،
اوبر و بسیاری از غولهای دیگر در ایران که همین
االن از رقبای ایرانی خود در کشــور ما فرســنگها
فاصله دارند)
این پتانســیلها همزمان هستند با چالشهایی
نظیر قوانین مالیاتی ،زیرساختهای مورد نیاز ،سرمایه،
نیروهای باتجربه ،نظارتهای بیش از حد و غیره .اما به
عنوان یک فعال استارتاپی بزرگترین چالش این زیست
بو ِم اقتصادیِ نوین را در یک مساله میدانم .چالشی
که رفع آن میتواند نویدبخش موفقیتهای پیدر
پی و عدم رفع آن دلیلی قطعی باشد بر بیبهره شدن
فعاالن اقتصادی و نهایتاً کل سیستم از ارزشآفرینی،
کارآفرینی و ثروتآفرینیِ استارتاپی:
شناخت کم بازیگران استارتاپی از مفاهیم اصلی
کارآفرینی نوآورانه و روشهای دستیابی به موفقیت
نکته شیرین اینجاست که پس از تقریبا  15سال از
آغاز جنبشهای مشهور استارتاپی (دهه  90میالدی)
در آمریکا ،کارآفرینان و پژوهشــگران این کشور به
تدوین این شناخت و عوامل شکستهای بسیار زیاد
و موفقیتهای خارقالعاده استارتاپها پرداختهاند و
فعاالن ایرانی میتوانند بر شانههای کوهی از تجربیات
که دیگران به راستی صدها و شاید هزاران میلیارد دالر
صرف آن کردهاند بایستند؛ نکته تلخ اما باز همینجا
است :نمیایستند! نمیخواهند یا نمیدانند چگونه
باید به این دانش مدیریتی نائل شوند.
مخاطب این نوشــتار مســئوالن کشور نیستند
کــه آن خود مجال دیگری طلب میکند .در اینجا
منظور از فعاالن استارتاپی دو گروه عمده هستند:
کارآفرینانــی که طراحی و اجرای اســتارتاپ را بر
عهده دارند و سرمایهگذارانی که عالقهمند به حضور
در این دنیای جدید اقتصادی هستند .تمامی امیدها
به موفقت استارتاپها و خلق شرکتهای نوپایی که
با نوآوری خود میتوانند خوشبختی اقتصادی را برای
صاحبانشان و کل اقتصاد به همراه آورند در گروی
همین نکته است؛ اما چرا؟؟ چون موفقیت کسب و
کارهای نوپا (استارتاپها) بهوجود آمده از تصادف
و شــانس نیست و دردآورتر اینکه زاییده تجربیات
و دانش مدیریتی که کســب و کارهای کالسیک و
سنتی بر اســاس آن دانشها به موفقیت رسیدهاند
هم نیست!! عجیب است ،نه؟ آری نکتهای عجیب
و عمیق است و شاید بهخاطر همین عمق زیاد ،از
دید اکثر کارآفرینان عالقمند به فعالیت و مجاهدت
در این زمینه و از نگاه قریب به اتفاق سرمایهگذاران
این عرصه (بهجز اندکی از سرمایهگذران هوشمند و
منعطف) پوشیده شده است.
پــس موفقیت نوپاها در گرو چیســت؟ منظور از
شناخت مفاهیم اصلی چه بوده؟ و چگونه است که
تجربیات و دانشهایی که باعث موفقیت ابربنگاههای
اقتصادی شدهاند برای استارتاپها کارایی ندارد؟
استارتاپها از نگاه اکثر کارآفرینان و سرمایهگذاران
عالقمند ،شرکتهای کوچکی هستند که با در اختیار
قرار داشتن یک ایده جدید و فناوری پیادهسازی آن
قرار اســت خیلی زود به شهرت و ثروت میلیاردی
برسند .این یک نگاه سطحی به پدیده کارآفرینی بر پایه
نوآوری است و عامل اصلی شکستها .نحوه تربیت یک
ژیمناست  30ساله و سوق دادن او به سمت مسابقات
المپیک را تصور کنید؛ نحوه تغذیه ،ورزشهای تکمیلی،
تمرینات اصلی و مسابقات آمادگی او را تصور کنید.
حال تصور کنید نحوه تربیت یک ژیمناست  15ساله
و سوق دادن او به سمت مسابقات المپیک را .طبیعی
است که مقداری نحوه تغذیه او متفاوت خواهد بود
و همینطور احتماال نــوع تمرینات وی اما مجموعاً
مربیان برای هر دو نفر تقریبا از یک اصول اســتفاده
میکنند .حال در نظر بگیرید مربیان با دانش ژنتیک و
آزمونهای پیشرفته شناختی پی میبرند کودکی که6
ماه سن دارد پتانسیل بزرگی در رشد در ژیمناستیک
را دارا است و اگر از هماکنون به فکر او باشند میتواند
با تربیت مناســب حتی تا  12سالگی تبدیل به یک
قهرمان شود ،قهرمانی که از نظر ارزشآفرینی در این
رشته سرآمد همه دوران باشد.
اما ســوال این است که آیا میتوان این نوزاد را بر
اساس همان اصول تغذیه و تمرین پرورش داد؟ و آیا
اگر بر اساس همان روشها مورد تفقد اطرافیان قرار
گیرد اصال زنده خواهد ماند؟
اســتارتاپ کوچک شده یک شرکت بزرگ نیست
بلکه پتانسیل بزرگی برای ارزشآفرینی در کسب و
کار اســت به شرط آن که دانش و مهارت راهبران و
سرمایهگذاران آن استارتاپ متناسب با نیازهای این
طفل نوپا باشد .همانقدر که فهم نیازهای یک نوزاد با
یک انسان بالغ متفاوت است ،روش مدیریت بر یک
اســتارتاپ نیز متفاوت با روش کسب و کار سنتی و
جاافتاده اســت .همانقدر که خوراک یک انسان بالغ
میتواند برای یک نوزاد کشنده باشد ،به همان میزان نیز
روشهای کالسیک مدیریتی برای استارتاپها .اصوال
این دلیل اصلی شکست نوپاها است و اگر کارآفرینان
و سرمایهگذاران این «جذابیت بینهایت» میخواهند
مســیر را با موفقیت پشت سر گذارند باید و باید به
شناخت کافی از مفاهیم اصلی کارآفرینی نوآورانه و
روشهای مدیریتی متناسب با آن دست یابند.
*فعال اقتصادی حوزه استارتاپ
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رئیسکمیسیونتجارتاتاقبازرگانیخراسانرضوی
خبر داد

رشد  16درصدی صادرات

دنیای اقتصاد -رئیس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی از رشــد 16درصدی صادرات این استان
نسبتبهمدتمشابهسالگذشتهخبرداد.
محمدحسین روشنک که در تازهترین
نشست این کمیسیون سخن میگفت ،از
پیشبینی ارتقای سرانه صادراتی استان
به حدود 300دالر تا پایان ســال جاری
خبر داد و گفت :دستیابی به چنین رشدی
در حالی صورت میگیرد که استان ما از
داشتن میعانات گازی در بخش صادرات خود محروم است و عمال
ایــن خطه صــادرات خالــص غیرنفتــی دارد .وی از تالش
صادرکنندگان استان در کمک به تحقق این رشد گفت و با تقدیر
از ساختارهایی که همراه و حامی این بخش بودند ،ابراز امیدواری
کرد :شــاهد تداوم این رشــد تا پایان سال باشیم .گاهی نقش
تشکلهای اقتصادی در تحوالت مثبت اینچنینی به خوبی دیده
نمیشود اما اگر نباشند ،درک خواهیم کرد که وجودشان مغتنم
بوده است .در حوزه صادرات هم شرایط این طور است.
روشنک در عین حال به مصوبه کارگروه توسعه صادرات استان
اشاره کرد که در آن سرانه صادراتی استان500 ،دالر(به ازای هر
نفر در اســتان) پیشبینی شده بود و گفت :در برههای که این
رقم تخمین زده شد ،به چند نکته امیدوار بودیم .اول اینکه دولت
قیمت دالر را پس از نزدیک شدن به بهای آزاد آن ،سرکوب نکند
و اجازه دهد به همراه تورم رشد کند و به قیمت واقعی خود برسد.
دیگر ،رویکردهای دولت حاکم آمریکا و چالشهایی است که برای
توافق برجام ایجاد کرده و باالخره آنکه ،باور داشتیم دولت صادرات
را در اولویت اقدامات و رویههای خود قرار میدهد اما در عمل
این مهم ،محقق نشد.
zضرورتاجرایبرنامههاییبهمنظورحمایتوتوسعهصادرات
وی از ضرورت ایجاد صندوقی برای توســعه صادرات گفت و
یادآور شد :اگر این صندوق شکل بگیرد و دولت خود را متعهد به
ساختار آن بداند ،باید درآمدهایی که از محل تعرفهها و یا کشف و
مهار قاچاق نصیب این بخش میشود را روانه این صندوق کرده
و صرف توســعه صادرات کند .کارکرد چنین صندوقی ،کمک
بــه بخش صادرات در مواجهه با تعرفههای باال گمرکی بعضی
کشورها است .وی به موضوع تدوین الزامات توسعه صادرات در
دولت اسبق اشاره کرد و گفت :این الزامات پس از چکشکاری
فراوان تدوین و در قالب 34برنامه پیشنهاد گردید اما محقق نشد
چون مدعی بودند که تقسیم کاری انجام نشده است .در ادامه
این الزامات به 58وظیفه ارتقا یافت که رسالت بخشهای مختلف
دولتی و خصوصی در آن ذکر شده بود.
روشــنک از موانعی گفت که بازرگانــان در حال حاضر در
ساختارهای مختلف نظیر گمرک ،سازمان امور مالیاتی ،بانکها
و ...با آنها روبرو هستند و بیان کرد :اگر الزامات و زیرساختها در
آن سطحی که باید ،فراهم نشود ،قانون در تضاد با خود عمل می
کند و عمال دشواریهای بیشتری رقم می خورد .وی در ادامه
از برگزاری مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان در تاریخ
 25بهمنماه جاری خبر داد و به تشریح برنامهها و رویکردهای
این مراســم پرداخت .رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان
رضوی گفت :وزیر صنعت ،معدن و تجارت قولهای مساعدی در
خصوص پرداخت جوایز صادراتی سنوات گذشته داده است .وی
با درخواست از دستگاه مالیاتی مبنی بر عمل به قانون و استرداد
مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده ظرف یک ماه ،شد :متاسفانه
قانونگذار آگاهی کافی نسبت به این حوزه نداشته و با تعریف
چهارچوبی غلط ،دستگاه مالیاتی و صادرکننده را توامان در این
روند با چالش روبه رو ساخته است .کاالیی که با نیت صادرات
تولید می شود ،چرا باید این چرخه را بیهوده طی کند و دستگاه
مالیاتــی هزینه ای را اخذ کند که بعد از چندین ماه دوندگی،
صادرکننده موفق به پس گرفتن آن بشود .روشنک یادآور شد:
قصد داریم در کارگروه توســعه صادرات ،مصوب کنیم که اگر
ســازمان امور مالیاتی بیش از یک ماه استرداد مالیات بر ارزش
افزوده صادرکننده تاخیر کرد ،جریمه پرداخت کند.

دنیای اقتصاد -رئیس سازمان اداری استخدامی
کشور بیان کرد :اگر روند کنونی هزینههای جاری
ادامه پیدا کند ،تا  2تا  3ســال آینده هیچ رقمی را
نمیتوان برای برنامههای عمرانی کشور اختصاص داد.
به گزارش ایسنا ،مجید انصاری در
ششمینجلسهشورایبرنامهریزی
و توســعه خراســان رضوی در
استانداری اظهار کرد :آنچه مسلم
است مدیریت یک مقوله مغفول
در کشور ماست و مدتهاست ما بر
این باوریم که اگر منابع مالی باشــد ،مشکالت کشور را
حل میکند در حالیکه  40سال از انقالب گذشته و ما
امــروز میدانیم به صرف تامین منابع مالی ،کشــور را
نمیتوان پیش برد .اگر ما نتوانیم همین منابع اندک را به
درستی مدیریت کنیم ،نه تنها این منابع هدر میرود بلکه
آن بخش اندک نیز مشــخص نیست چقدر به درستی
هزینه شود.
انصاری خاطرنشان کرد :به عنوان نمونه در همین حوزه
مدیریت بحران ،در طول  2تا  3ماه گذشــته دو حادثه
داشتهایم .یکی از این موارد زلزله بود .نوع ورود دولت به
این حادثه و منابعی که به آن اختصاص داد ،بینظیر بود.
در زلزله کرمانشاه به گونهای عمل شد که هفته دوم پس
از حادثــه  50درصد منابعی که قرار بود از محل آن به
مردم کمک شود ،در حسابهای استانی واریز و حواله شده
ی گذاری و زحمات و
بود اما آنچه که علیرغم این سرما 
تالشهای دستگاهها رخ داد ،این است که هنوز رضایت
نسبی از این اقدامات نه برای ما و نه مردم حاصل نیست
چون ما در مدیریت بحران مشکل داشتهایم.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود :در هفته

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان
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استاندار خراسان رضوی:

1508پروژه استانی در ایام دهه فجر افتتاح میشود

zآخرین وضعیت حاشیه شهر مشهد
رشیدیان دربارة آخرین وضعیت حاشیه شهر
مشــهد توضیح داد :آقای رئیسجمهور تذکر
دادند که از ظرفیت بخش خصوصی اســتفاده
شود و تسهیالتی در اختیار این بخش قرار گیرد
تــا معبر و کوچههایی که باید عریض و در ازای
آن خانههایی تخریب شوند ،مردم به خانههای
جدید هدایت شوند .در خصوص اعتبارات حاشیه
شهر مشــهد نمایندگان مشهدی و حتی غیر
مشهدی در مجلس پیگیریهایی را انجام دادهاند
و ردیفی برای حاشیه شهر مشهد به طور مستقل
پیشبینی شده است .عالوه بر این پیگیریهایی
انجام شــده تا حجم مناسبی از ردیفی که برای
حاشیه شهر کالن شهرها در نظر گرفته شده بود
نیز به مشهد اختصاص داده شود.
zتالش برای بازگرداندن اموال سپردهگزاران
مالی و اعتباری
استاندار خراســان رضوی در بخش دیگری
از ســخنان خود با بیان اینکه تمام تالش خود
را انجام دادیم تا اموال سپردهگزاران موسسات
مالی و اعتباری را به آنها برگردانیم ،تصریح کرد:
تجربه موفقی در خصوص موسسه میزان وجود
دارد که ســپردهگزاران بیش از  3000میلیارد
تومان مطالبه داشتند که با هماهنگیهای صورت
گرفته برطرف شد.

 15پروژه صنعتی و معدنی با اعتبار
 21میلیارد و  655هزار ریال در
سطح استان خراسان رضوی به بهره
برداری رسیده که حدود  11برابر
نسبت به اعتبار پروژههای بهره
برداری شده در این بخش در دهه
فجر سال  1395رشد داشته است
رشیدیان افزود :در این جریان چند موسسه با
هم دچار مشکل شدند که همین موضوع مدیریت
را دشوارتر کرد .تا کنون 11500میلیارد تومان
از طرف بانک مرکزی پرداخت شــده اســت و
پرداخت دو موسسه دیگر نیز که صورت نگرفته
انجام خواهد شد.
zاهمیت توجه به اندیشمندان و فرهیختگان
علیرضا رشیدیان با نام بردن از مناسبتهای
دهــه فجر و عید نــوروز بهعنوان ظرفیتهایی
برای ایجاد نشــاط اجتماعی افزود :شهرداری
نیز برنامههایی را به مناسبت دهه فجر تدارک

مجموع کل پروژههای افتتاحی
دستگاههای اجرایی استان به تعداد
 1508پروژه با اعتبار کل هزینه شده
 38میلیارد و  571هزار ریال بوده
که مجموعا  95دستگاه اجرایی در
افتتاح پروژه ها سهیم هستند

عکس :محسن اسماعیل زاده  /ایسنا
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تمام تالش خود را انجام دادیم تا اموال سپردهگزاران موسسات مالی و اعتباری را به آنها برگردانیم

دنیای اقتصاد  -استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه
ضحیزردکانلو
خبرنگار
برخی بعد از انتخابات و تمام شــدن آن و تعيین رئيس
جمهور فكر می كردند رقابت انتخاباتي ادامه دارد و تخريب و ســياه نمایی را
ادامه می دادند گفت :اکنون تورم و افزایش قیمتها با سالهای  ۸۹تا  ۹۲قابل
قیاسنیست.علیرضارشیدیانهفتهگذشتهدردرنشستخبریبهمناسبت
گرامیداشــت دهه فجر تصریح کرد :هرجامعهای در درون خود نارضایتیهای دارد که این
موضوع شامل حال همه کشورها میشــود و امری کامال طبیعی است .وی با بیان اینکه 85
درصد بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر در اســتان همان روز اول آزاد شدند گفت :اکنون
 ۱۲نفردرزندانهستند.

دیده است.
وی با اشــاره به جایزه علمی رضوی که برای
اندیشمندان و فرهیختگان استانی در نظر گرفته
شده است گفت :امیدواریم این جایزه با طی کردن
مراحل استانی و کشوری در نهایت تبدیل به یک
جایزه بینالمللی شود .رشیدیان در همین راستا
خاطرنشان کرد :جامعه اي كه علما  ،دانشمندان و
فرهيختگان خود را تكريم نكند پیشرفت نخواهد
کرد ،ما بايد ايشــان را بشناسيم و به جامعه هم
معرفي كنيم و آنان را الگو قرار دهیم .او ادامه داد:
ادبیات هر ملت هویت آن ملت است ،اگر آنچه از
فردوسی ،خیام ،حافظ و  ...به ما رسیده را پاس
نداریم نمی توانیم هویت ملی خود را به روز کنیم.
zبیش از  38هزار میلیارد ریال اعتبار
پروژههای استانی
استاندار خراسان رضوی با بیان این که اولویت
نخست ما مسائل اقتصادی است و آسیبهای
اجتماعی و مسائل فرهنگی در اولویتهای بعدی
ما هستند به ارائه آخرین آمارها پروژههای استانی
پرداخت و گفت :مجموع کل پروژههای افتتاحی
دستگاههای اجرایی استان  1508پروژه با اعتبار
کل هزینه شده  38میلیارد و  571هزار ریال بوده
که مجموعا  95دستگاه اجرایی در افتتاح پروژه
ها سهیم هستند.
رشــیدیان ادامــه داد :به لحــاظ اعتباری،
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت  ،حوزه

فناوری اطالعات(شــرکت مخابرات ،شــرکت
ارتباطات زیرســاخت ،اداره کل پســت ،پست
بانک ،شرکتهای رایتل،ایرانسل و شاتل) وبنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان به ترتیب با 21665
و  6316و  1522میلیارد ریال دارای بیشترین
اعتبار پروژه افتتاحی هستند و به لحاظ تعداد،
شهرستان مشهد با  181پروژه و شهرستانهای
نیشــابور و قوچان به ترتیب با  108و  87پروژه
قابل بهره برداری ،دارای بیشترین پروژه در بین
شهرستانهای استان هستند.
رشــیدیان افزود 15 :پروژه صنعتی و معدنی
با اعتبار  21میلیارد و  655هزار ریال در سطح
استان خراســان رضوی به بهره برداری رسیده
که حدود  11برابر نســبت به اعتبار پروژههای
بهــره برداری شــده در این بخش در دهه فجر
ســال  1395رشد داشته اســت .وی ادامه داد:
 228پروژه در قالب طرحهای محرومیت زدایی
ازجمله کمک به احداث(  4667واحد) و مقاوم
سازی مسکن روستایی ،طرحهای اشتغالزایی و ...
ازسوی دستگاههای اجرایی ازجمله کمیته امداد
امام خمینی (ره) ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
بهزیستی و  ...با اعتباری بالغ بر  1643میلیارد
ریال افتتاح شده است و پروژه های توسعه شهری
که ازسوی شــهرداری های استان و شهرداری
مشــهد به بهره برداری خواهند رسید به تعداد
 195پروژه و با اعتبار هزینه شده  1552میلیارد
ریال است که رشد بیش از  2برابر نسبت به دهه

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در مشهد:

برخی مدیران مانع اصالح نظام اداری میشوند

اول پس از بروز زلزله فعالیتهای امداد و نجات به خوبی
انجام شد ولی اسکان اضطراری به قدری بد صورت گرفت
که همین امر موجب نامناســب شدن مدیریت اسکان
موقت نیز شد .امروز علی رغم اختصاص منابعی که برای
اسکان موقت صورت گرفته ،اگر همان ابتدا این مساله
بهترمدیریتمیشد،رضایتمندیمردمنیزبیشترمیشد.
انصاری با اشاره به بحران بارش برف در کشور هم گفت:
حادثه دیگر نیز برف بود .برف سنگینی در تهران و اطراف
آن رخ داد .ما از روزهای ســه شنبه و چهارشنبه همان
هفته میدانستیم که از جمعه برف آغاز میشود و برآورد
دقیقی نیز از حجم آن داشتیم ولی به دلیل نامناسب بودن
مدیریت بحران سه روز تمام ،همه ترددهای ما با توقف
مواجه شد .البته کاستیهایی در زیرساختها و تجهیزات
وجود داشت ولی میتوانستیم با مدیریت این مسایل را
به درستی پیش ببریم.
رئیس ســازمان اداری استخدامی کشور اضافه کرد:
بسیاری از اوقات منابع تامین شده ولی کار به سرانجام
نرسیده است .بر همین مبنا برای اینکه مدیریت کشور
یک متولی پیدا کند و در قوانین توسعه نیز این مساله
آمده است ،یعنی باید ساختارهای مدیریتی متناسب با
ساختارهای مدیریتی ایجاد شود ،این مساله را در نظر
گرفتهایم.
zنگاه به کارکنان دولت نباید به چشم عائله باشد
انصاری با بیان اینکه امروز هرچند در حوزه مقررات و

امکانات مشکالتی داریم ،اما بخش عمدهای از مشکالت
ما به نوع نگاه مــا باز میگردد ،گفت :به نظر من نکته
اساسی در دشواری اداره امور این است که ما چه نگاهی
داشته باشیم .امروز همه ما قبول داریم که دولت سنگین
شده و چابکی الزم برای انجام وظایف خود را ندارد .این
رویکرد در نگاه ما بوده که دولت به این روز رسیده است.
نتیجه این امر شده  2.5میلیون نفر نیروی انسانی دولت
که هزینههای آنها موجب میشود چیزی برای اعتبارات
استانی باقی نماند .رئیس سازمان اداری استخدامی کشور
افزود :ما دو ســال است که عمده هزینههای عمرانی را
از طریق اوراق هزینه کنیم و هر ســال بخشی از آن را
میپردازیم .اگر این روند هزینههای جاری ادامه پیدا کند،
تا  2تا  3سال آینده هیچ رقمی را نمیتوان بهپروژههای
عمرانی کشور اختصاص داد .وی اظهار کرد :نکته دیگر
رابطه دولت با کارکنان خود است .ما خود را کارفرمای
کارکنان نمیدانیم .یعنی رابطه کارمندان دولت با دولت
رابطه کارفرما و نیروی خدماتدهنده نیست بلکه رابطه
این دو مبتنی بر رفاه اجتماعی است.
انصاری ادامه داد :نباید نگاه به کارکنان به چشم عائله
دولت باشــد .اگر بنا باشد ما خود را متکفل زندگی آنها
بدانیم ،باید  77میلیون نفر را به امان خدا رها کنیم و به
 2.5میلیون نفر رسیدگی کنیم .این در حالی است که
 80میلیون نفر عائله دولت هستند و دلیلی ندارد برای
کارکنان دولت بیمه مکمل در نظر گرفته شود ولی برای

مردم چنین امکانی نباشد .دولت نباید از محل درآمد خود
برای کارکنان خود صرفا این بیمه را ایجاد کند.
zبارزترین مشخصه نظام اداری ایران کهولت است
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور بیان کرد :ما از
منسوخترین روشها و قدیمیترین انواع آن برای انجام کار
خود و اداره امور مردم استفاده میکنیم و هیچ گرایشی به
فناوریهای نو و ارائه خدمات نداریم و به همین دلیل است
که دولت الکترونیک بسیار دشوار جلو میرود .به طور کلی
فرایندهای انجام کار ما بسیار قدیمی است.
انصــاری با بیان اینکه نتیجه این نگاه این اســت که
هزینه ارائه خدمات به مردم بسیار باال رفته و دولت خیلی
گران اداره میشود ،عنوان کرد :اگر رویکرد ما به سمت
استفاده از فناوریهای جدید باشد ،هزینهها کاهش یافته و
شفافیت بیشتر میشود .براساس برخی تحلیلها بارزترین
مشخصه نظام اداری ایران کهولت است .این همه تحرک
را گرفته است و این بدون استفاده از فناوریهای نو قابل
تغییر نیست .وی افزود :ما برنامهای تحت عنوان اصالح
نظام اداری ارائه کردهایم که در اجرای آن مقاومت داریم
اما همیشه بدنه نظام اداری نقطه مقابل این برنامه است.
انصاری خطاب به استاندار خراسان رضوی گفت :خدا را
شکر کنید که  24درصد از پستهای مدیریتی استانتان
خالی است .در حال حاضر  247هزار مدیر و سرپرست
در کشور داریم که اینها جلوی هر اقدام اصالحی مقاومت
میکنند .در واقع هرچه که بخواهد به اختیارات آنها خللی

فجر سال گذشته را داشته است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :با توجه به
بررسی های انجام شده درخصوص حجم اعتبار
پروژه های افتتاحی در سال جاری (مشتمل بر
پروژه های افتتاحی هفته دولت ،سفر معاون اول
رئیس جمهور در دی ماه و نیز دهه فجر انقالب
اسالمی در استان) مجموعا  3416پروژه با اعتبار
هزینه شــده بالغ بر  75میلیارد و  66هزار ریال
برای عمران و آبادانی اســتان در سال  1396به
بهره برداری رسیده و یا خواهد رسید که نسبت
به ســال گذشــته بیش از  42درصد افزایش
تعداد پروژه ها و اعتبار هزینه شــده آنها حدود
130درصد رشد داشته است.
رشیدیان با بیان اینکه استان خراسان رضوی
بیشترین جمعیت روستایی را در بین استانهای
کشور دارد گفت :پروژه های افتتاحی دهه مبارک
فجر در ســال  1396در دهیاری های اســتان
خراســان رضوی 221 ،پروژه با اعتباری بالغ بر
 204میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار خواهد
گرفت ،پارک روستایی ،ساختمان دهیاری ،سوله
چندمنظوره ،ســالن ورزشی روستایی ،توسعه،
بهسازی و آسفالت معابر و ...از جمله این پروژه
ها خواهد بود که جمعیت برخوردار از افتتاح این
تعداد پروژه بالغ بر  170هزار نفر است.
وی تصریح کرد :تاکنون تسهیالت الزم برای
راه انــدازی بیش از  50طرح اشــتغالزایی در
مناطق روســتایی به میزان  350میلیارد ریال
پرداخت شده است که ظرفیت اشتغال  600نفر
را فراهم آورده است .گفتنیاست مراحل اعطای
تســهیالت برای  50طرح اشتغالزایی دیگر به
میزان  300میلیارد ریال نیز در دست اقدام است
که این تسهیالت تا پایان سال  1396تخصیص
خواهد یافت.

جامعه اي كه علما  ،دانشمندان
و فرهيختگان خود را تكريم نكند
پیشرفت نخواهد کرد ،ما بايد ايشان
را بشناسيم و به جامعه هم معرفي
كنيم و آنان را الگو
قرار دهیم
رشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با
بیان اینکه سال  1396از منظر حوادث طبیعی
برای اســتان خراسان رضوی سال پر مخاطره
ای بود به طوری که از ابتدای ســال جاری تا
کنون  28مورد حادثه طبیعی در استان به وقوع
پیوســته ،گفت :از این میان  18مورد سیل و
 3مورد زمینلرزه باالی  5ریشــتری داشــتیم
کــه بزرگترین آنها زمینلرزه فروردین ماه بوده
اســت که متاســفانه در اثر این حوادث تعداد
 10نفر از هم استانیهای عزیزمان جان باخته
اند و مجموعا  8000میلیارد ریال خسارت به
بخشهای مختلف تاسیسات زیربنایی ،بخش
کشاورزی و اماکن مسکونی و تجاری وارد شده
اســت که اقدامات الزم در خصوص مدیریت
بحران صورت گرفته است.
وارد کند ،با آن مقاومت جدی میکنند .از همان ابتدای
کار هم برای اینکه اختالل و حوزه مسئولیتی بیشتری
داشته باشند ،فکر میکنند که باید نیروی بیشتری هم
در اختیار داشته باشند .بنابراین یک گرایش برای بزرگتر
کردن دولت در بین مدیران وجود دارد.
وی اضافه کرد :اگر شفافیت در نظام اداری تقویت نشود
و پاسخگویی رشد نیابد ،زمینههای فساد نیز توسعه خواهد
یافت .مدیران باید برای ارتقای بهرهروی برنامه داشــته
باشــند .یکی از ارههای این امر ارتقای کیفیت نیروی
انسانی است .اگر این امر صورت نگیرد ،سیستمهای ما
عقب خواهد ماند .رئیس سازمان اداری استخدامی کشور
تصریح کرد :همچنین باید در جهت ارتقای رضایتمندی
عموم مردم و خدمات گیرندگان کار کرد .باید سعی کرد
سرمایه اجتماعی دولت برای مردم توسعه یابد .مجموعه
نظام اداری ما در استانها از سالمت و کارآمدی بیشتری
نسبت به مرکز برخوردار است .ما حتی برای بهسازی و
بهبود نظام اداری باید استفاده بیشتری از استانها کنیم.
اگر بنا بر تصلب وضع موجود شــود ،سرنوشت بدی در
انتظار خواهد بود.

 80میلیون نفر عائله دولت هستند و
دلیلی ندارد برای کارکنان دولت بیمه
مکمل در نظر گرفته شود ولی برای
مردم چنین امکانی نباشد .دولت نباید
از محل درآمد خود برای کارکنان خود
صرفا این بیمه را ایجاد کند

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبارکوتاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی خبر داد:

واگذاری5000میلیاردریالپروژهفاضالب
بهبخشخصوصی

ایرنا -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
خراسان رضوی گفت :طی سه سال اخیر
چهار پروژه فاضالب در این اســتان با
هزینه پنج هزار میلیارد ریال به بخش
خصوصی واگذار شده است.
حسین اسماعیلیان افزود :تشریفات قانونی
واگذاری  10هزار میلیارد ریال پروژه دیگر در این بخش نیز در دست
اقدام اســت .وی با بیان اینکه امکان سرمایه گذاری توسط بخش
خصوصی در این بخش وجود دارد ،گفت :قدمت برخی پروژههای
فاضالب در این استان حدود  30سال و متوسط پیشرفت فیزیکی
آنها حدود  60درصد اســت .هماکنون شبکه جمعآوری فاضالب
در شهرهای سبزوار ،نیشابور ،تربت حیدریه ،کاشمر ،گناباد ،تایباد،
تربت جام ،قوچان ،طرقبه شاندیز و گلبهار در حال اجراست و حدود
 190هزار مشترک نیز به شبکه جمعآوری فاضالب متصل شدهاند.
اسماعیلیان اظهار کرد :تا  25سال قبل هیچ شهری در این استان
از شــبکه جمعآوری فاضالب برخوردار نبود ولی هم اکنون در 11
شــهر شبکه فاضالب و تصفیه خانه مدرن در حال اجرا و در هفت
شهر در حال بهرهبرداری است و 30درصد شهرهای استان از شبکه
جمعآوری فاضالب برخوردارند.

 ۳۸درصد پستهای اداری
خراسانرضوی«بالتصدی»است

تسنیم -رئیس ســازمان مدیریت و
برنامهریــزی خراســانرضوی گفت:
هماکنون حدود  ۲۶درصد از پستهای
مدیریتی و ۳۸درصد از پستهای اداری
در خراسان رضوی بالتصدی است.
رضا جمشیدی افزود :تورم خراسان رضوی
از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا ابتدای بهمن ماه امسال یعنی در
طول  12ماه گذشــته به عدد 8/7درصد رسیده که نسبت به دوره
مشابه قبل  0/1درصد رشد داشته است .وی بیان کرد :در همین مدت
زمان ،تورم خانوار شهری  8و خانوار روستایی  12/1درصد بوده و تورم
نقطه به نقطه خراسان رضوی در طول یک ماهه گذشته  7/6درصد
بوده که این رقم نسبت به ماه گذشته  0/6درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با بیان اینکه
شاخص کل قیمت کاالها و خدمات در خراسان رضوی در طول یک
ســال منتهی به آخر دی ماه امسال  110.1بوده تصریح کرد :این
میزان برای خانوارهای شهری  109.3و برای خانوارهای روستایی
 113.4بوده است .وی میزان بودجه جاری و عمرانی خراسان رضوی
را در سال  96حدود  1911میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :از این
میزان تا کنون حدود  973میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.

بهرهبرداری از 727طرح مخابراتی
در خراسان رضوی

ایرنا -مدیرعامل شــرکت مخابرات
خراسان رضوی از بهرهبرداری 727طرح
مخابراتی با هزینه 390میلیارد تومان در
شهرســتانهای مختلف این استان به
مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد.
علی کارگزار گفت :از این تعداد  19طرح
مربوط به تلفن ثابت با ایجاد پنج هزار و  256پورت و  26طرح مرتبط
با دیتا و  ADSLمشترکان خانگی با ایجاد  2هزار و  652پورت است.

تقسیطبدهیمشترکانعمدهگازطبیعی
همزمانبادههفجر

ایسنا -سخنگوی شــرکت گاز خراسان رضوی از اتخاذ
شرایط ویژه برای مشترکان گاز طبیعی استان همزمان با سی
و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
سید احمد علوی اظهار کرد :به برکت این ایام باشکوه طرح تقسیط
بدهی مشترکان عمده با محوریت تسهیل در امر استفاده از نعمت
گاز اجرایی میشود .وی افزود :در همین راستا گازبهای مشترکان
عمده (صاحبان صنایع و کارخانجات به جز جایگاههای ) CNGبا نظر
مدیرعامل شرکت گاز استان تقسیط میشود و فرصت استفاده از این
طرح تا پایان بهمن ماه در نظر گرفته شده است .علوی با اشاره به
تاکیدات رهبری مبنی بر تسریع در رسیدگی به مشکالت مردم ادامه
داد :در هفته جاری مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت گاز خراسان
رضوی به ترتیب در روزهای دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه در امور
مشترکین مناطق  3 ،4و  5مشهد حضور یافته و پاسخگوی مراجعات
مردمی خواهند بود .رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی
تصریح کرد :مشترکان میتوانند برای آگاهی از این طرح با شماره
تماس 37074و یا سامانه پیامکی 100037074تماس حاصل کنند.

قانونمدونیبرایتعییناجارهبهاوجودندارد

تسنیم -نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد گفت:
متاسفانهقانونمدونیبرایتعییناجارهبهادرمشهدوجودندارد.
علیرضا علویان اظهار کرد :عدهای باال رفتن نرخ ارز را به افزایش
اجارهبها بدون ارتباط میدانند اما این در حالی است که این دو مساله
با هم مرتبط هستند .وقتی قیمت ارز باال برود قیمت ساخت یک
آپارتمان افزایش داشته و به همان نسبت قیمت واحدهای قدیمی
ساخت نیز باال رفته و در نتیجه اجارهبها یک منزل نیز باال میرود.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد ادامه داد :همچنین
باید این را در نظر داشت که هم اکنون برخی از افراد از گرفتن اجاره
بهــا امرار معاش میکنند و با توجه به اینکه هزینههای زندگی باال
رفته قصد اجاره بهای ملک خود را افزایش میدهند .متأسفانه قانون
دقیقی نیز برای تعیین میزان اجارهبها وجود ندارد و این میزان بسته
به نظر مالک یک واحد معلوم میشود .وی با بیان اینکه همچنان بازار
ساختمان در وضعیت رکود در مشهد مقدس به سر میبرد ،خاطرنشان
کرد :افزایش نرخ مصالح ساختمانی نیز به این رکود افزوده است.

