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یادداشت

نقش انتظارات مردم
در تشدید چالش ارزی و اقتصادی چیست؟

سید جواد حسینی*
به طور کلی پدیدههای اجتماعی ،سیاســی،
اقتصادی و امنیتی همیشه از دو بعد عینی و
ذهنــی برخوردارند که همــواره ابعاد ذهنی
موضوعات اگر نگوییم بیشــتر از ابعاد عینی
اثرگذاراست ،حداقل همتای آنها اثرگذاری دارد.
مثل بحث احساس امنیت که به اندازه وجود
امنیت دارای اهمیت است و اگر امنیت باشد اما احساسش نباشد،
روح و روان مردم آزار میبیند.
در موضوع اقتصادی هم برای بســیاری از موسســات مالی که در
سالهای گذشته در استان خراسان دچار بحران شدند ،شروع بحران
ناشــی از وضعیت ذهنی بود که در جامعه شکل میگرفت و تبی
ایجاد میکرد که به واسطه آن ،مردم سپردههای خود را از موسسه
خارج میکردند و در نتیجه موسسه دچار ورشکستگی میشد و این
ورشکستگی با تشدید وضعیت روانی ،شدت میگرفت و مثل یک
حلقه شیطانی وضعیت نامطلوب را تشدید میکرد.
در اوضــاع اقتصادی کنونی نباید مســائل ذهنی را نادیده بگیریم؛
واقعیت این است که مسائل روانی نقش بیشتری نسبت به آنچه در
عینیت وجود دارد ،ایفا میکنند به طور مثال در موضوع اشتغال در
این دولت ،بیشترین میزان اشتغالزایی را داشته ایم اما مساله در ذهن
جامعه طوری جا افتاده که مردم گمان میکنند کمترین اشتغالزایی
را داشته است و این درباره رشد صنعت ،واحدهای صنعتی و رشد
پرداخت تسهیالت هم صدق میکند.
امروز وقتی از نظر عینی با خروج امریکا از برجام و نیز تعریفها و
محدودیتهای نظام بینالمللی مواجهیم ،باید بپذیریم یکدستی و
انسجامی که درون جامعه پیرامون مسائل توسع ه و اقتصادی باید
وجود داشته باشد ،آنگونه که شایسته است وجود ندارد.
در پدیده ارز هم ،با اینکه ارز دولتی که قرار است صرف نیازهای اساسی
مردم شود ،کم نشده اما قیمتهای حباب گونه ارز و افزایش آن را در
جامعه شاهدیم؛ البته این طبیعی است که اگر تمام مردم بخواهند
پولشان را تبدیل به دالر کنند و ارز بخرند در عادیترین شرایط کشور
هم بحران ارزی به وجود میآید و این ناشی از بحران روانی است.

نرخ ارز
درچالشنگرانی

در سال  90که تورم کشور  40درصد و افزایش نرخ دالر  90درصد بوده،
صادرات خراسان رضوی تنها  7/5درصد رشد داشته است
دنیای اقتصاد -برای چالش ارزی و اقتصادی کنونی حاکم بر کشور ،کارشناسان دالیل
مختلفی از اتفاقات سیاسی و تحریمهای خارجی تا عوامل داخلی عنوان میکنند که
نگرانیهای مردم از وضعیت حال و آینده اقتصاد کشور و اقدامات متاثر از این نگرانی از
جمله دالیل داخلی است که برخی از آن به عنوان تشدیدکننده این چالش ناممیبرند.
یکی از پیامدهای نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی ،در خروج ســرمایه از کشور نمود
پیدا میکند و برای بررسی نقش نگرانیهای مردم در تشدید بحران ارزی و اقتصادی
بد نیست نگاهی به آمار خروج سرمایه از کشور در ماههای پایانی سال گذشته همزمان
با سیر صعودی نرخ دالر بیاندازیم؛ به گفته پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس ،در ماههای پایانی سال گذشــته حدود  30میلیارد دالر از کشور خارج شده
است .البته صندوق بینالمللی پول هم میزان خروج سرمایه ایران در سال 96را حدود
 27میلیارد دالر اعالم کرده است که این میزان خروج سرمایه تاثیر بسزایی در افزایش
تقاضایدالروکاهشعرضهآنودرنتیجهافزایشنرخدالرداشتهاست.
صفحه 3

ی اکبر والیتی در مشهد انجام شد
با حضور عل 

رونماییازرشتهدانشگاهیزعفران

ادامه در همین صفحه

ادامه یادداشت
ایران ما که حاصل انقالب اســامی ماســت در همه
محتوا و ابعادش بر نگاه مردمی تاکید شده اما متاسفانه
در وضعیت کنونی بخشی از نیروهای جامعه خواسته
یا ناخواســته بر این متمرکز شده اند که همه چیز را
سیاه نشان دهند و حتی دستاوردهای انقالب را به هیچ
میانگارنــد؛ نیروهای داخلی مرتب یکدیگر را تضعیف

یادداشت

ازترسمرگخودکشینکنیم
جواد باقری شیروانی *
عارضهیابی اقتصاد ایران و تسهیم
تقصیر هر یــک از بازیگران این
عرصه که بیتردید نه تنها دولتهای
بعد از انقالب بلکه تصمی م سازان
دهه  40به بعد ایران را نیز شامل
میشود ،موضوع این نوشتار نیست.
اما آنچه این روزها بر اقتصاد خرد و کالن این کشــور
میگذرد واقعیت تلخی اســت که حتی حالوت مهار
پنالتی بهترین بازیکن حال حاضر جهان توسط سنگربان
قهرمان تیم ملی فوتبال ایران نتوانست بر آن غلبه کند.
آنچه حساسیت این روزهای پر از بیم و امید را دوچندان
میکند ،مشی و منش دولتمردان و نخبگان جامعه بوده
که بی شک سرنوشت و آینده این منطقه را تحت تاثیر
قرار خواهد داد.
یادآوری مسئولیت و وظیفه دولتمردان قوای سه گانه
نیز مورد نظر این مقاله نیست چرا که باید و نبایدهای
فراوانی درباره «شــرایط حســاس کنونــی» گفته و
شنیدهایم .مخاطب این نوشتار بیش از هر بخش و گروه
دیگر نخبگان ،فعاالن اقتصادی ،فرهنگی و سرمایههای
اجتماعی رنج دیده این مرز و بوم هستند که دل در گرو
سربلندی ایران دارند .از آنجایی که تاثیر نظر و باور ایشان
بر عمل آنان تاثیر مستقیم داشته و براساس نظریه علمی
 self fulfilling prophecyباورهــای این افراد به
واســطه تاثیر عملشان بر روند رشد یا سقوط اقتصاد و
فرهنگ جامعه به واقعیت تبدیل خواهد شد ،الزم است
با خودباوری ،اراده راســخ و با ایمان به رحمت الهی و با
گامهای استوار به تالش و همتشان افزوده و در راستای
سربلندی کشور عزیزمان لحظهای درنگ و تردید نکنند.
آحاد ملت شــریف و بزرگوار ایــران نیز با وحدت و
همدلی و حفظ روحیه و اعتماد به سربازان اقتصادی و
حمایت عملی از فعاالن و کارافرینان در حفظ استقالل
و ســرافرازی ایرانمان از هیچ اقدامی فروگذار نکرده و
نخواهند کرد .انشااهلل.
* رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

رئیسکمیسیوناقتصادی،سرمایهگذاریومشارکتهایشوراشهرمشهد
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صفحه 4

مشهد از نظر پروژههای تجاری اشباع شده است

جناحهای سیاسی مختلف و انتقاد و تبادل نظر و ارائه
راهکار در این تشکل هستیم .راه اندازی شبکه دانشگاهها،
ایجاد خانه تشکلهای غیر دولتی ،پارلمان بانوان ،پارلمان
جوانان و نظام ارتباط دولت با اقشار مختلف مردم نیز
از دیگر اقدامات ما در استان است که در کمتر استانی
این اتفاق افتاده؛ ما معتقدیم مردم دل نگرانیهایی دارند
که بسیاری از آنها به حق است و دولت باید آن بشنود
و راه حل ارائه دهد و نگرانیهایی که به دلیل تبلیغات
کاذب در ذهن برخی از اقشار ایجاد شده ،با اطالعرسانی
کاهش یابد.
* مشاور استاندار خراسان رضوی

ضرورتاعتمادسازیدرصنعتبیمه
محمدبخشیمحبی

معاون دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان خراسان رضوی در امور
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

سابقه فعاليت بيمههای بازرگانی در ایران به بيش از
يك قرن پیش برمیگردد .تاســيس شركت سهامي
بيمــه ايران در  ۱۵آبان  ۱۳۱4و تصويب قانون بيمه
در هفتم ارديبهشت  ۱۳۱۶تحوالتی را در بازار بيمه
كشور بهوجود آورد .اما با تصویب قانون تأسيس بيمه
مركــزى ايران و بيمهگــرى در  ۳۰خرداد  ۱۳۵۰در
 ۷۷مــاده ،نحوه فعاليت و عمليات بيمهگری بصورت
دقیقتری ترسيم شد.
طبق مقررات این قانون ،موسسهاي به نام بيمه مركزی
(جمهوری اسالمی) ايران تاسیس شد که از یک طرف
هم به اعطای مجوز و توسعه و هدایت امور بيم ه هاي
بازرگاني بپردازد و از طرف دیگر نیز با اعمال نظارت بر
شرکتهای بیمه از حقوق بيمهگذاران و بيمهشدگان
و مردم هم حمایت کند.
در واقع شــرکتهای بیمه در قبال حق بیمهای که
دریافت میکنند ،تعهد جبران خسارت در آینده را به
مردم میفروشند .بنابراین بیمه مرکزی به عنوان یک
نهاد حاکمیتی و نماینــده دولت ،وظیفه دارد که به
صورت مستمر و با استفاده از ابزارهای الزم و بهروز بر
فعالیت و عملکرد آنها نظارت داشته باشد تا در آینده
آسیبی به حقوق مردم وارد نشود.
متاسفانه برخی از شرکتهای بیمه با رقابتهای ناسالم
و نرخشکنیهای غیرفنی (دامپینگ) برای گرفتن سهم
بیشــتری از بازار بیمه و دریافت حق بیمه بیشتر در
واقع دست به نوعی خودزنی میزنند که این موضوع
باعث میشود تا درآینده نتوانند جوابگوی تعهدات خود
باشــند و از یک طرف هم به اعتبار خود آن شرکت
بیمه و در ســطح کالن به کل صنعت بیمه نیز لطمه
وارد شــده و از طرف دیگر مردم هم دچار مشکالت
فراوانی شوند.
به اســتناد مــاده  ۴۱قانون تاســيس بيمه مركزی
(جمهوری اســامی) ايران و بيمهگــری در مواردى
كه مؤسســه بیمه برخالف اساسنامه خود يا قوانين

عبورازدرهمرگ رویسیماینترنتبیثبات
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میکنند و بر طبل اختالف و تشــتت میزنند .در این
شرایط همه اجزای حاکمیت ،مردم و گروههای سیاسی
باید «ایران» را نکته اصلی خود قرار دهند تا با انسجام از
این وضعیت عبور کنیم وگرنه اگر تقصیر را گردن دیگری
بیاندازیم و سیاه نمایی کنیم و دستاوردهایمان را نادیده
بگیریم ،راه به جایی نخواهیم برد .در این شــرایط اگر
جایی دچار اختالف نظر هستیم باید با ایجاد میزهای
گفتگو و تفاهم از آن عبور کنیم .در اســتان خراسان
رضوی مسیر کامال مشخصی برای ایجاد وحدت رویه
در نظر گرفتیم؛ البته اختالف نظر بین احزاب سیاسی
طبیعی است و ما با تشکیل خانه احزاب به دنبال حضور

«دنیایاقتصاد» باچنداستارتآپوشرکتدانشبنیانخراسانیگفتوگوکرد

و مقررات بيمه رفتار كند به پيشــنهاد بيمه مركزى
ايران و تصويب شــوراى عالى بيمه ب ه طور موقت از
قبول بيمه در رشت ه هاى معين ممنوع خواهد شد و
همچنیــن به موجب بند  3ماده  40همین قانون نیز
در مواردى كه به تشــخيص بيمه مركزى ايران وضع
مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات
خود عمل کند يا بر بيمه مركزى ايران ثابت شود كه
ادامه فعاليت مؤسســه به زيان بيمهشــدگان و بيمه
گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است ،پروانه موسسه
بيمه براى تمام رشت ه ها و يا رشتههاى معينى پس از
موافقت شوراىعالى بيمه و با تصويب مجمع عمومى
بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد.
باید توجه داشت در مواردی هم که موسسه بیمهای
منحل شده و یا ورشکسته اعالم شود قانونگذار عالوه
بر مســئولیتهای حقوقی ،مجازاتهــای کیفری را نیز
مطابق مواد  670تا  672قانون مجازات اسالمی برای
مدیران موسسه بیمه ورشکسته به جهت تقصیر و یا
تقلب درنظر گرفته است.
بنابرایــن بیمه مرکــزی وظیفه دارد کــه به جهت
پیشــگیری از وقوع تخلفات احتمالی در موسســات
بیمهای با نظارت ،کنترل و ارزیابی مستمر ،به صورت
شــفاف ،وضعیت عملکرد و سطح توانگری هر یک از
شــرکتهای بیمه را به اطالع مردم برساند تا از یک
طرف هم شرکتهای بیمه حرفهای و توانگر تشویق
شــوند و از طرفــی ،مردم هم با اعتمــاد و اطمينان
خاطر بيشــتری اقدام به خرید بیمهنامه کنند و این
اعتمادسازی خود باعث میشود تا بازار و کسب و کار
بيمهای هم رونق بيشتري پيدا كند.
ضرورت و باور اینکه بیمه نیاز جامعه اســت و توسعه
آن موجب رفاه و امنیت اقتصادی و اجتماعی میشود
بر کسی پوشیده نیست ولی شرکتهای بیمه هم باید
بدانند که فقط با رعایت اخالق حرفهای ،رقابت سالم،
اراده و پشتکار بیشتر ،بکارگیری تکنولوژیهای نوین،
بازرسی و کنترل داخلی ،كارشناسي ،ارزيابي و مديريت
صحیح ريسك ،توجيه فني و مالي و كاهش و مديريت
هزينهها میتوانند عملکرد مثبتی داشته باشند .در این
صورت میتوان امیدوار بود که در آینده شاهد شکوفایی
و توسعه پایدار صنعت بیمه باشیم.

شوک ارزی،
موقعیتخدماتاستارتاپی
علیرضاسعیدی

محقق و فعال حوزة استارتاپ

آیا در دل شــوکی که افزایش قیمت ارز به اقتصاد کشور
وارد کرده است ،هیچ نقطه مثبتی وجود دارد؟ پاسخ برای
کســانی که در فضای اســتارتاپی قرار دارند مثبت است.
همزمان با وضعیت اخیر دالر در بازار ،بازدیدی داشــتم از
هاب استارتاپی سیدنی ()Sydney Startup Hub
در اســترالیا .آشنایی با برخی شرکتها و فعاالن اقتصادی
این کشو ِر گران باعث تدوین نوشته حاضر برای عالقمندان
به فعالیتها و سرمایهگذاری استارتاپی شد.

عکس :وبسایت شتابدهنده فردوسی

بحرانارزیکنونیناشی
از بحران روانی در جامعه است

بحرانارزیکنونیناشی
از بحران روانی در جامعه است
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اجرایبرنامهسازگاریباکمآبی

یکی از پتانســیلهایی که کشــور ما با میلیونها جوان
تحصیلکرده دارد ارائه خدمات از راه دور به شرکتهای این
کشورهای خارجی است .دستمزد خدمات فنی و مهندسی
ال دستمزد یک
در برخی از این کشورها بسیار زیاد است .مث ً
کارمند متخصص در استرالیا بیش از  35دالر در ساعت است
(البته این به معنــای یک زندگی لوکس برای این کارمند
محترم نیست چون هزینهها هم بسیار باالست) .بسیاری از
شرکتها در چنین کشورهایی عالقمندند که بخشی از کار را
به مجموعههای خارجی بسپارند؛ کاری که شاید شنیده باشید
هندیها در حوزه  ITدر آن موفق عمل کردهاند .این خدمات
محدود به حوزه ITنیستند و حتی شرکتهای ساختمانی که
جزو سنتیترین مجموعهها هستند نیز چنین تمایلی دارند.
شناخت این پتانسیل فرصتی را محقق میسازد؟
ِ
اما آیا تنها
ال احتمال زیادی دارد که
انجام آن ،کار سادهای است؟ آیا مث ً
یک متخصص ایرانی بهراحتی بهصورت آنالین ارتباط و کار
را پیش ببرد؟ پاسخ بهصورت قطعی منفی است .درست است
که صاحبان این شرکتها بار مالی زیادی را از ناحیه نیروی

انسانی متقبل میشوند اما هرگز دوست ندارند ریسک کنند.
در واقع فرصتی که برای استارتاپهای ایرانی وجود دارد ،جامه
عمل پوشاندن به این دو فعالیت است:
نیروی متخصص مــورد نیا ِز کارهای خارجی را جذب و
تربیت کنند.
برای طرف خارجی اعتمادآفرینی کنند.
هر یک از این دو فعالیت زیرشاخههای فراوانی داشته و
بسیاری از این زیرشاخهها اصوالً آنالین نیستند.
این خود میتواند یک استارتاپ باشد و با شناختی که از
بخش کار از
نزدیک با اکوسیستم ایران دارم ،اجرای هر دو ِ
ال در توانایی ایرانیها است.
نظر فنی کام ً
پس کار کمی پیچیدهتر از یک فعالیت ساده آنالین است،
اما شدنی است و پس از موفقیت با درآمدهای سرشار همراه
خواهد بود .از طرفی وقتــی مجموعهای در این دو زمینه
متخصص شود ،بازاری به ابعاد تمام جهان را پیش روی خود
خواهد داشت .در نتیجه این یکی از راههای استارتاپی مبارزه
با بیکاری در ایران است.

برادر ارجمند جنابآقایرضاخواجهنائینی
معاون محترم اقتصادی شهردار مشهد

درگذشــت ناگهانی مادر همسر گرامیتان بانوی فاضله سرکار خانم گوهری
فریمانی را تســلیت عرض می نمائیم .برای آن عزیز از دست رفته آرامش و
رحمت الهی و برای شما و خانواده محترم شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.
دنیای اقتصاد
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رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

افزایش نرخ ارز فرصتی برای صادرات است

در نشست مشترک کمیسیونهای تجارت و صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد

گشایش اعتبارارزی درخراسان رضوی ،پایینتراز میانگین کشوری

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -نشست مشترک
کمیســیونهای تجارت و صنعت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی با هدف بررسی مشکالت ناشی از
اجرای بخشنامه ارزی در این حوزه ها و نیز وضعیت
واگنهای صادراتی استان برگزار شد.

دنیای اقتصاد ،مشــهد -رئیس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :همه نگرانیها درباره افزایش نرخ ارز
به جا بوده اما با این وجود افزایش این نرخ
فرصتی برای صادرات اســت ،اگر بخش
هیجانی آن را کنار بگذاریم ،ما با افزایش نرخ ارزی مواجهیم
که مــی تواند فرصتی برای افزایش صــادرات و نیز ایجاد
فرصتهای جدید باشد.
راضیه علیرضایی در نشســت خبری دومین نمایشگاه تخصصی
کاالی ایرانی (ســاخت ایران) و دهمین نمایشگاه اختصاصی فرش
دستباف در سالن جلسات نمایشگاه بینالمللی مشهد اظهار کرد:
در این نمایشگاه تالش ما این است که نشان دهیم قادریم نیازهای
خود را تولید کنیم .در این راستا واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان
ما همواره در حال تالش بوده و هستند.
علیرضایی اضافه کرد :یکی از مطالبی که این روزها مساله اصلی ما
بوده ،بحث نقدینگی سرگردانی است که به دنبال سود بیشتر زنجیره
تامین و تولید کاالی ایرانی با دسترسی به بازار بزرگ ایران و اطراف
آن توجیه اقتصادی را ایجاد میکند.
وی دربــاره تامین ارز برای تهیــه مواد اولیه تولید اظهار کرد :در
فرآیندی که از ابتدا بانک مرکزی برای طبقهبندی کاالها اعالم کرده
بود ،عنوان شد ارز برای همه تقاضاها تامین خواهد شد و ما نیز بر
همین اساس تمام تقاضاهای خود را در حوزه تولید ارسال کرده ایم
و پیگیر مسائل ارزی آ ن بودهایم.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص
تخصیص ارز و استفاده از روشهای نسیه عنوان کرد :این امر نیز برای
ما مهم بوده و استفاده از ظرفیتهای واحدهای تولیدی برای گشایش
 LCو تامین مواد اولیه از این طریق و همچنین گشایشهای بانکی از
مواردی بوده که باید در بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکردیم.
این موارد را در جلساتی با حضور استاندار پیش بردیم.
وی در خصوص موجودیت کاالهای اساســی در استان بیان کرد:
ذخایرکاالهای اساسی استان به طور دقیق نظارت میشود و در سامانه
نظارت بر کنترل انبارها نیز همه چیز به طور دقیق ثبت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد نیز
در این نشست گفت :این نمایشگاه تا  11تیرماه
در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی مشــهد
برپاست.
علیرضا هوشــنگ نژاد افزود :در این نمایشگاه
 200شرکت تولیدکننده کاالی ایرانی در قالب  600غرفه در هشت
هزار مترمربع فضای نمایشگاهی کاالی خود را به نمایش گذاشتهاند
که از این میزان  2هزار مترمربع به فضای نمایشگاه تخصصی فرش
اختصاص دارد.
وی ادامه داد :در این نمایشگاه کاالهای ایرانی با  40درصد تخفیف
نسبت به سطح بازار عرضه می شود.

تازههای نشر

زناندیگرچهمیخواهند

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در این جلسه با بیان اینکه گشایش اعتبار در استان ما
نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین است ،گفت :از
رئیس اتاق بازرگانی خواسته ایم مشخص کند کسانی
که ارزها را دریافت کرده اند ،در چه حوزه ای فعال بوده
اند و اینکه آیا در حوزه تولید کار می کنند یا خیر؟
محمدحســین روشنک با اشاره به تبعات ناشی از
تصمیم گیری ارزی دولت اظهار کرد :هر اقدامی که
بدون مطالعه انجام شود مشکالت بعدی مانند رانت
را به دنبال دارد .به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم
دولت باید تیم اقتصادی خود را هر چه سریع تر ترمیم
کند .ما به تولید ،تجــارت و فعالیت اقتصادی خود
عالقه داریم اما قبل از همه این ها امنیت کشورمان
را دوست داریم.

به عنوان یک فعال اقتصادی معتقدم
دولت باید تیم اقتصادی خود را هر چه
سریع تر ترمیم کند .ما به تولید ،تجارت و
فعالیت اقتصادی خود عالقه داریم اما قبل
از همه این ها امنیت و حیثیت کشورمان را
دوست داریم

وی با اشاره به صادرات و واردات با کارت یکبار مصرف
بازرگانی به عنوانیکی از تبعات بخشنامه ارزی در کشور
تصریح کرد :ما در استان خراسان رضوی چیزی به اسم
کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم .امروز کارت های
بازرگانی به عنوان کارت اجاره ای وجود دارد بدین معنی
که در یک اســتان فردی کارت بازرگانی گرفته و آن را
به صادرکننده و واردکننده دیگری می دهد و صادرات
و واردات به اسم آن کارت انجام می شود البته تاکنون
برای صادرات از این کارت ها استفاده نمی شد اما االن
برای هر دو بخش استفاده می شود و کسی که کارتش
را در اختیار گذاشــته ،پذیرفته که تعهدات بعدی را به
عهده بگیرد .با همه این ها خوشبختانه در سطح گمرکات
کشور ،کارت اجاره ای یا یک بار مصرف که از حوزه اتاق
بازرگانی اســتان ما صادر شده باشد یا وجود ندارد و یا
بسیار اندک است.
zصنایع پتروشیمی نباید مواد اولیه را صادر کنند
روشنک در خصوص مشکالت ناشی از مصوبه ارزی
گفت :اولین درخواســت ما از دولت این است که بنگاه
های اقتصادی دولتی و خصولتی که در صنایع باالدستی
فعالند را تحت کنترل بگیرد .این موضوع چند نکته دارد؛
نخست اینکه صنایع پتروشیمی ما در اختیار دولت است
و مواد اولیه را به ارزانی از دولت می گیرند و نباید این
مواد را صادر کنند .این موضوع درباره صنعت خودرو و
فوالد هم صدق می کند زیرا در اختیار دولت هســتند
و حمایت های الزم را در این رابطه دریافت می کنند.
وی یادآور شد :اولین قدم باید توسط دولت برداشته
شود زیرا بخش خصوصی تنها  20درصد صادرات را انجام
می دهد و مجموع تولیدکنندگان بخش خصوصی 18

تا  19درصد تولید کشــور را برعهده دارند و  81درصد
تولیدات در اختیار شــرکت های دولتی ،خصولتی یا
وابسته به دولت است .از طرفی صنایع بخش خصوصی
پایین دستی و مصرف کننده مواد اولیه صنایع باالدستی
اند .در خراســان مشــکالت مذکور از همه جا بیشتر
اســت چون از وجود صنایع خصولتی و دولتی بسیار
کم برخورداریم.

zحذف برخی از کارخانه ها از چرخه تولید به دنبال
مصوبه ارزی
امیرمهدی مرادی ،دبیر کمیسیون صنعت نیز اظهار
کرد :بسیاری از صادرات ما در گذشته به صورت تکمیل
شده انجام می گرفت اما در حال حاضر با سیاست ارزی
دولت ،بخشــی از صادرات به سمت خروج مواد اولیه
پیش رفته و این اتفاق به معنای از میان رفتن زنجیره
تولیــد خواهد بود .صادرات مواد اولیه که باید عمال در
بخش تولید استفاده شوند ،با کارت های اجاره ای انجام
می گیرد؛ به ایــن ترتیب یک یا دو کارخانه از چرخه
تولید حذف می شوند و کارخانه دیگری محصول نیم
ســاخته را با دالر  4200تومان از ترکیه وارد می کند.
بنابراین برخی از صنایع از توجیه اقتصادی خارج شده
و کارگران آن ها بیکار می شوند.
 zعبور 1829واگن صادراتی از مرز سرخس
غالمرضا آرمیون نژاد ،رئیس اداره بازرگانی و بازاریابی
راه آهن خراســان نیز در تشــریح وضعیت واگن های
صادراتی اســتان گفت :در سه ماهه اول امسال هزار و
 829دستگاه واگن با تناژ  109هزار تن کاالی صادراتی،
برای عبور از مرز ریلی ســرخس داشتیم که نسبت به
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مدت مشابه سال گذشته  5درصد کاهش داشته است؛
از مجموع واگن های صادراتی یک سوم آنها به صادرات
سیمان اختصاص یافته است .در حال حاضر بازار بسیار
خوبی برای صدور سیمان به کشور ازبکستان ایجاد شده
و باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی افزود :از ابتدای امســال  302واگن امدادی وارد
کشور کردیم که  83درصد این مقدار متعلق به راه آهن
خراسان بوده و عمدتا به واگن های سیمان اختصاص
یافته اســت؛ برای برخی از واگن های ترکمنستان که
مجوز سیر نداشته نیز با راه آهن ازبکستان مذاکره کردیم
تا برای حمل ســیمان مورد نیازشان مجوز را دریافت
کنیم و به همین دلیل ناچاریم واگن ها را برای حمل
سیمان اختصاص دهیم .در حال حاضر در بحث واگن

بسیاری از صادرات ما در گذشته به صورت
تکمیل شده انجام می گرفت اما در حال
حاضر با سیاست ارزی دولت ،بخشی از
صادرات به سمت خروج مواد اولیه پیش
رفته و این اتفاق به معنای از میان رفتن
زنجیره تولید خواهد بود

رئیس کمیسیون اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکت های شورا شهر مشهد

مشهدازنظرپروژههایتجاریاشباعشدهاست
دنیای اقتصاد ،مشهد -رئیس کمیسیون اقتصادی،
سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد گفت:
بسیاری از نقاط مشهد از نظر پروژه های تجاری اشباع
شــده و بحثی که امروز بیشتر از روزهای دیگر مطرح
است ،موضوع توجه به پروژه هایی در جهت غنیسازی
اوقات فراغت و تامین خدمات مورد نیاز برای زائران و
مجاوران است.

احمــد نوروزی در دومین نشســت خبری خــود در جمع
خبرنگاران با بیان این مطلب که تاثیر نوسانات اخیر ارزی بدون
شک بر روی تمامی فعالیتهای اجرایی کشور تاثیرگذار است و
بسیاری از مسائل به افزایش هزینههای جامعه مربوط میشود،
گفت :بخشی از اقدامات و برنامهریزی حوزههای مختلف از جمله

پروژه قطارشهری که وابسته به واردات است تحت تاثیر این امر
قرار خواهدگرفت.
نــوروزی در ادامه بــه دو رویکرد بارز و اصلی کمیســیون
ســرمایهگذاری ،اقتصادی و مشارکتهای شورای شهر مشهد
اشــاره کرد و گفت :رویکرد نخســت ،حل مسائل و مشکالت
پروژههای موجود شــهر و ایجاد اعتماد به شهرداری در جامعه
است .وی تصریح کرد :اعتماد مردم و سرمایهگذاران نسبت به
شهرداری با شعار ایجاد نمیشود؛ در جهت تحقق این مهم باید
گامهای عملی برداشت و اقداماتی که تاکنون انجام شده مصداق
بارز عزم مدیریت شهری برای جلب اعتماد است .وی ادامه داد:
مــا در گام بعدی بهدنبال تعریف پروژههای جدید اقتصادی و
اجرایی کردن آنها هستیم.
نوروزی با بیان اینکه برای جذب سرمایهگذار خارجی آنگونه

که باید نتیجه مثبتی حاصل نشده ،ادامه داد :در بحث فاینانس
تصمیماتی گرفته شده که هنوز وارد مرحله اجرا نشده است.
وی در تشــریح کمکهای دولتی در خصوص نوســازی و
بهســازی بافت پیرامونی حرم رضوی نیز گفت :تاکنون کمک
قابل مالحظهای از سوی دولت شاهد نبودهایم ولی این موضوع
به منزله صفر بودن کمکهای دولت نیست؛ درحال حاضر نیز
امیدی به کمکهای دولتی نداریم لیکن به همت شهردار مشهد
ای ده خاصی مطرح شده که در حال پیگیری آن هستیم.
نوروزی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی
و تجمیع اراضی در بافتهای فرســوده ،گفت :در همین راستا
مقرر شده حداقل  20گروه تسهیلگر با هدف تعامل با مردم در
زمینه تجمیع اراضی به کارگرفته شوند و موضوع اجرای طرحهای
تفصیلی با مشارکت مردم صورت گیرد.

ی اکبر والیتی در مشهد انجام شد
با حضور عل 

رونماییازرشتهدانشگاهیزعفران

دنیای اقتصاد -با امضاء تفاهمنامه مشترک بین
دانشــگاه بینالود و گروه «نوین زعفران» رشته
دانشگاهی زعفران با حضور مشاور مقام معظم
رهبری در مشهد رونمایی شد.
این رشته دانشگاهی جدید در چارچوب طرح توسعه
ارزشهای روستایی «تار» دانشجو میپذیرد و قرار است
با اعطای بورسیه به روستاییان تولیدکننده زعفران شروع
به کار کند .علی اکبر والیتی ،مشاور مقام معظم رهبری
در بازدید از کارخانه فراوری و بستهبندی نوین زعفران
در مشهد ،تاسیس این رشته را نقطه عطفی در رابطه
صنعت و دانشــگاه و موجب ثبات و توســعه اقتصاد و
اشتغال درازمدت این محصول ارزشمند دانست.
علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و
آب اتاق بازرگانی خراســان رضوی نیز درباره ضرورت
ایجاد چنین رشته دانشگاهی به «دنیای اقتصاد» گفت:
لزوم افزایش دانــش کاربردی یکی از نیازها در بخش
محصوالت ســنتی ماست؛ ما در تولید زعفران قدمتی

چندین هزار ساله داریم ،خاستگاه این محصول ایران
بوده و تولیدکننده  96درصد زعفران جهانیم .تاکنون
کارهای علمی در قالب پژوهشهای مختلف درباره این
محصول انجام شده است اما آنچه ضرورت دارد این است
که بتوانیم مکانیزم یا فرایندی پیشبینی کنیم که تولید،
فراوری ،بستهبندی و تجارت زعفران علمیتر شود.
مدیر گروه بینالمللی نوین زعفران افزود :ضعفهای
علمی به خصوص در بخش تولید خود را نشان میدهد؛
آنجا که تولیدکنندگان نمونه ما حدود  30کیلوگرم گل
زعفران در هکتار برداشت میکنند درحالی که متوسط
برداشت کشور حدود  3/2کیلوگرم در هر هکتار است
و این تفاوت ده برابری نشــان میدهد جای کار بسیار
زیادی در زمینه راندمان تولید وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد :در بحث کیفیت و قیمت نیز
انواع زعفران تفاوتی تا  50درصد در زمینه قیمت دارند
درحالیکه اختالف کاری که روی این محصوالت انجام
میشود شــاید بیش از  5درصد نباشد .موضوع دیگر

بهداشت است که اهمیت موضوع امنیت غذایی ،خالص
بودن و استانداردهای جهانی در زمینه بهداشت و عدم
وجــود آلودگیهای میکروبی و ...نشــان میدهد باید
بهداشت را هر چه بیشتر در زعفران ارتقا دهیم.
zهد فگذاری برای افزایش دانش کاربردی و
تشکیلحلقههایارزش
شریعتی مقدم با تاکید بر لزوم توسعه دانش در موارد
مربوط به ایجاد زنجیرههای ارزش در فراوری زعفران مثل
استفاده از اجزای گل زعفران و ...اظهار کرد :به همین
منظور مجموعه نوین زعفران که فعالیت بینالمللی دارد،
تفاهمنامهای با دانشگاه بینالود امضا کرد و از گذشته
هم با برخی مراکز علمی چنین مراوداتی داشــتیم؛ ما
به دنبال افزایش دانش کاربردی و تشــکیل حلقههای
ارزش و پر کردن خال در زمینه نبود نیروهای متخصص
و نیز حمایت از اشتغال روستایی در این بخش هستیم
تا جدیتر از قبل دنبال شود.
وی یاداور شد :در گذشته همکاریهای سطح باالیی با

دانشگاههای مختلف از جمله فردوسی ،عالمه طباطبایی،
شــهید بهشــتی ،چیبو ژاپن و پارک علم و فناوری و
پژوهشکده صنایع غذایی داشتیم که در آینده جدیتر
و در سطح باالتری دنبال میشود.
رئیس کمیسشیون کشــاورزی و آب اتاق بازرگانی
خراســان رضوی در تشریح رشته زعفران و بکارگیری
فارغ التحصیالن این رشته نیز گفت :رشته دانشگاهی

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس شورای شهر مشهد

باغفاخرایرانیدرجلوخانآرامگاهفردوسیاحداثمیشود
نویسنده :الیزابت دیبولد
مترجم :فریبا فقیهی
ناشر :دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد ،ابوالفضل حیدری -مقاالت این کتاب از امید به
آزادی زنان سخن میگویند که ورای بقای صرفیا حق انتخابهای
ابتدایی اســت .اینکه اگر زنان از محدودیتهای جســمییا قید و
ی از
بندهای موجود بر ســر انتخابهای خود آزاد شوند ،چه کارهای 
دستشان برمیآید؟ ما چگونه فرهنگی خواهیم آفرید؟ آیا میتوانیم
ی که فرزندانمان به
بهترینها را از میان سنتها دستچین کنیم طور 
کســی که هستند ،افتخار کنند ویاد بگیرند چطور در هر نقطه از
جهان با فرهنگی تکثرگرا زندگی کنند؟ آیا میتوانیم راههایی تازه را
برای نسل بعدی هموار کنیم تا نیروی بالقوه انسانیت خود را کشف
کنند؟ روح بشر نمیتواند تا ابد در انحصار باشد ،این با ژرفای سرشت
ما نیز مغایر است .با وجود تمام چیزهایی که ممکن است درگیرشان
شویم ،قلب و روحمان میتواند همچنان آزاد بماند.

برای صادرات کمبود داریم؛ اگر واگن ها را به کاالهای
غیر سیمانی اختصاص دهیم مشکلی نداریم اما اگر 30
درصد واگن ها را به سیمان اختصاص دهیم ،کمبودها
خودش را نشان خواهد داد.

دنیای اقتصاد -رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران
توس از احداث باغ ایرانی فاخر در جلوخان فردوســی
ازسوی شهرداری مشهد و با هزینهای بالغ بر  ۷میلیارد
تومان خبر داد.

مسعود ریاضی ادامه داد :جلوخان آرامگاه فردوسی  ۷هکتاری
است که قرار است باغی ایرانی و فاخر همانند باغ خود آرامگاه
در این مکان احداث شود.
او ادامه داد :در همین راستا تفاهمنامهای بین شهرداری مشهد و

ادراه کل میراث فرهنگی خراسان رضوی به امضا رسیده و مشاور
طرح نیز انتخاب شده است.
ریاضی با حضور در منطقه توس که شــامل :کهندژ و ترک
تاریخی توس ،هارونیه ،گود کشــتی چوخه فردوسی و آرامگاه
فردوسی میشود ،در جمع خبرنگاران دربارة اهمیت و ویژگیهای
این منطقة تاریخی سخن گفت و در ادامه با بیان اینکه قصهها و
داستانهای بهجا مانده از آثار تاریخی به توسعه گردشگری این
منطقه کمک میکند ،گفت :متاسفانه به بخش گردشگری در
کشور ما کمتر توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی و احیای دیوار باره نیز ازسوی
میراث فرهنگی آغاز شده است ،تصریح کرد :شهرداری مشهد
در گام بعد از ساماندهی جلوخان ،ساماندهی پیادهراه پردیس
یعنی حدفاصل هارونیه تا جلوخان آرامگاه فردوسی را در دستور
کار خود خواهد داشت.
ریاضی با بیان اینکه امســال بودجه قابل توجهی از ســوی
میراث فرهنگی ،دولت و فرمانداری برای توس اختصاص داده
شده است گفت :در شورای شهر راه اندازی فرهنگسرای توس و
فردوسی و همچنین نامگذاری هفته فردوسی (توس) را بهجای
روز فردوسی پیگیری میکنیم.

زعفران فعال در مقطع کاردانی ایجاد شده و برای ایجاد
مقاطع باالتر هم پیگیری میکنیم .سعی ما بر این است
که برخی از استعدادهای این بخش را بورسیه کنیم و
واحدهای فراوری زعفران دیگــر هم میتوانند از این
فرصت و ظرفیت اســتفاده کنند تا از فارغالتحصیالن
برای کمک به ارتقا بهداشت ،کیفیت و راندمان تولید
استفاده کنیم.

قطارشهریمشهد
بهحرممطهررضویرسید

ایرنا -دســتگاه حفاری خط سوم قطارشهری مشهد روز یکشنبه  10تیرماه ،با
حضور استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران شهری از بابالجواد(ع) حرم
مطهر رضوی عبور کرد.
شــهردار مشهد در این مراســم گفت :منظر و دید حرم مطهر رضوی نباید محدود
شود از این رو در ایستگاه بابالجواد (ع) تاسیسات بلندتر از  2متر پذیرفته نخواهد شد.
قاسم تقیزاده خامســی افزود :هشت کیلومتر از مسیر  28/5کیلومتری خط سوم
قطارشهری مشهد تاکنون حفاری شده و از مسیر تونل شرقی به محدوده بابالجواد (ع)
رسیده و امروز دستگاه حفاری از بابالجواد (ع) عبور میکند .وی با بیان اینکه تاکنون
پنج هزار میلیارد ریال برای این خط هزینه شده است ،اظهار کرد :یکصد هزار میلیارد
ریال دیگر برای تکمیل این خط مورد نیاز است.
وی گفت :امسال هفت هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به کمک دولت برای خطوط
قطارشهری مشهد منتشر شده که سه هزار میلیارد ریال آن برای خط سوم و چهار هزار
میلیارد ریال برای خط دوم هزینه خواهد شد .شهردار مشهد افزود :قول انتشار  10هزار
میلیارد ریال اوراق مشارکت را نیز از دولت گرفتهایم و میکوشیم تا سال  1400مسیر
میدان فردوسی تا سیدی از خط سوم را بهرهبرداری کنیم.
وی با بیان اینکه برای خط دوم نیز تاکنون پنج هزار میلیار ریال هزینه شده است،
اظهار کرد :سعی میکنیم این خط نیز تا پایان سال جاری به طور کامل بهرهبرداری شود.
در مجموع چهار خط برای قطار شهری مشهد تعریف شده که خط یکم آن به طول
 19کیلومتر از پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد اسفند  1389به بهره برداری رسید و
هم اکنون روزانه بطور میانگین  130هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند.
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گزارش

نقش انتظارات مردم در تشدید چالش ارزی و اقتصادی چیست؟

نرخ ارز درچالش نگرانی

در سال  90که تورم کشور  40درصد و افزایش نرخ دالر  90درصد بوده ،صادرات خراسان رضوی تنها  7/5درصد رشد داشته است
دنیای اقتصاد -برای چالش ارزی و اقتصادی کنونی حاکم بر کشور ،کارشناسان دالیل مختلفی از اتفاقات سیاسی
زهرا صفدری
خبرنگار
و تحریمهای خارجی تا عوامل داخلی عنوان میکنند که نگرانیهای مردم از وضعیت حال و آینده اقتصاد کشور
و اقدامات متاثر از این نگرانی از جمله دالیل داخلی است که برخی از آن به عنوان تشدیدکننده این چالش نام میبرند.
یکی از پیامدهای نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی ،در خروج سرمایه از کشور نمود پیدا میکند و برای بررسی نقش نگرانیهای مردم در
تشدید بحران ارزی و اقتصادی بد نیست نگاهی به آمار خروج سرمایه از کشور در ماههای پایانی سال گذشته همزمان با سیر صعودی نرخ دالر
بیاندازیم؛ به گفته پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ،در ماههای پایانی سال گذشته حدود  30میلیارد دالر از کشور خارج شده است .البته
صندوق بینالمللی پول هم میزان خروج سرمایه ایران در سال  96را حدود  27میلیارد دالر اعالم کرده است که این میزان خروج سرمایه تاثیر بسزایی در
افزایش تقاضای دالر و کاهش عرضه آن و در نتیجه افزایش نرخ دالر داشته است .سال  1389حادترین سال در ایران به لحاظ بحران خروج سرمایه بود
که در آن برهه زمانی حساب سرمایه کشور منفی  25میلیارد دالر بوده است و بر اساس محاسبه صندوق بینالمللی پول ،رکورد خروج سرمایه در سال
 96شکسته شده است .از سوی دیگر ،اعداد مندرج در حساب سرمایه ایران حکایت از خروج سرمایهای نزدیک به  180میلیارد دالر از ایران ظرف مدت
 12سال گذشته دارد و همه اینها نشاندهنده نگرانی مردم از وضعیت اقتصادی و خروج سرمایه طی سالیان متمادی است.
zواکاوی جهش نرخ دالر در دولت دهم
شاید هیچکس روزهای ســال  1391را فراموش نکند
که قیمت دالر گاه ساعتی و حتی لحظهای باال میرفت و
کسی هم جلودار وضعیت نابهسامان بازار نبود و سیاستهای
اقتصادی دولت دهم توان اداره و سامان دادن وضعیت بازار
را نداشت.
براساس گزارشهای رسمی ،دالر طی  8سال دولت نهم
و دهم  298.5درصد گران شــد .به عبارتی ،در زمانی که
محمود احمدینژاد در خردادماه سال  1384به عنوان رئیس
دولت نهم انتخاب شد ،دالر  898تومان بود و  8سال بعد و
در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال  1392پیروز
میدان شــد ،نرخ دالر حدود چهار برابر شدهبود؛ به طوری
که متوسط قیمت نرخ دالر براساس گزارش بانک مرکزی
در خردادماه  3579 ،1392تومان بود.

سخدری :الزم است معامالتی که انجام میشود
شفافسازی شود و از کسانی که وارد سوداگری
در خرید خانه ،خودرو ،سکه و ارز میشوند،
مالیات اخذ کرد .ابزارهای مالیاتی به خوبی
میتواند وضعیت را کنترل کند و مسیرهای
سوداگری دالالن مسکن و سکه را ببندد
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز در سال 1391
یعنی آخرین سال دولت دهم نشان میدهد که در این سال
متوسط نرخ دالر از حدود  1877تومان در فروردینماه به
 3573تومان در اسفندماه افزایش پیدا کرد .به عبارتی ،در
همین مدت  12ماهه ســال  1391نرخ دالر  90/3درصد
گران شــد .از طرفی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،در
سال  1391نرخ تورم شهری 31.5درصد و نرخ تورم نقطه
به نقطه  40/6درصد اعالم شد.
اما برای اطالع از میزان صادرات و واردات استان خراسان
رضوی در آن سال به سخنان استاندار وقت رجوع میکنیم؛
به گفته فروزانمهر ،در سال  91دو میلیارد و  490میلیون
دالر کاالهای تولیدی استان صادر شده است و سهم صادرات
خراسانرضوی در کشور طی سال  91نسبت به سال  90از
رشدی  7/5درصدی برخوردار بوده است .یعنی در سالی که
تورم کشور  40درصد و افزایش نرخ دالر  90درصد بوده،
صادرات استان تنها  7/5درصد رشد داشته است.
zانتظارات مردم به مسائل اقتصادی دامن میزند
در این گزارش ،به بررسی پیامدهای نگرانی مردم از افزایش
نرخ ارز در ماههای اخیر و تشــدید بحران اقتصادی کشور
میپردازیم؛ افزایش حجم نقدینگی و عدم توســعه تولید
متناسب با آن ،باعث ایجاد تورم میشود و چون نقدینگی
در اختیار مردم است و آنها اتفاقات پیرامون نرخ ارز و طال
و ســکه را مشــاهده کردهاند ،به دنبال حفظ ارزش پول
خود هستند.

دلیل اصلی بحران ارزی کنونی ،افزایش شدید
نقدینگی در سالهای اخیر و فاصله زیاد تورم
ایران با دنیا بوده که باید در گذشته خود را در
نرخ ارز نشان میداد اما این اتفاق نیافتاد و در
نتیجه در حال حاضر در حال پر کردن فاصلهای
هستیم که قبال باید پر میشد
به گفته کارشناسان ،در بحران اقتصادی سالهای  90و 91
قیمت ارز و طال سه برابر شد و ضررهایی که در آن سالها
متوجه مردم شد ،باعث انباشتگی نگرانی آن شده و حال که
نرخ ارز و طال جهش یافته ،جامعه باز هم دچار نگرانی شده و
به دنبال حفظ ارزش پول خود است .در این میان سوداگرانی
هستند که آتش بیار معرکه میشوند و حجم عظیم نقدینگی
را به سمت سکه و ارز ،طال ،خودرو و یا بورس میبرند و مردم
هم به همان سو میروند و به همین دلیل گاه شاهد جهش
یکباره قیمتها در حوزههای مختلف هستیم.

همانطور که مدیر مرکز همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی
مشهد معتقد است عدم رشد تولید متناسب با نقدینگی و
اینکه فضای کسب و کار به نفع این بخش نیست و به نفع
کارهای غیرمولد است و در کنار آن مشکالت و تحلیلهایی
که مردم از تغییرات سیاسی و تجربههایشان دارند ،از دالیل
ایجاد نگرانی در جامعه است.
جواد سخدری کمبود سواد اقتصادی را
یداند و میگوید :به طور
اشکالی بزرگ م 
مثال وقتی خودرو گران میشود ،مردم
همان خــودرو را با قیمــت باالتری
میخرند و عدهای در این میان پیشران
و سفتهباز و دالل هستند که با اطالعاتشان سودهای خوبی
به دست میآوردند وگرنه کسی که ارز و سکه را با قیمت
باال میخرد نهایتا متضرر میشــود .در واقع ،کمبود سواد
اقتصــادی جامعــه بــه مســائل روانــی و اقتصــادی
دامن میزند.
مدیر مرکز همیاری اشــتغال جهاد دانشگاهی مشهد با
بیان اینکه راهکار برای کاهش ســهم انتظارات در تشدید
بحران اقتصادی را باید در سطح ملی اعمال کرد و نمیتوان
در سطح استانی برای این موضوع پیشنهادی داد ،تصریح
یکند :راهکار اصلی استفاده از بانکهای اطالعاتی موجود
م
است؛ الزم است معامالتی که انجام میشود شفافسازی
شود و از کسانی که وارد سوداگری در خرید خانه ،خودرو،
سکه و ارز میشوند ،مالیات اخذ کرد .ابزارهای مالیاتی به
خوبی میتواند وضعیت را کنترل کند و مسیرهای سوداگری
دالالن مسکن و سکه را ببندد.
ســخدری میافزاید :امروز کسی که هزار سکه خرید و
فروش میکند ،مالیاتی نمیپــردازد اما اگر با همان پول
وارد بخش تولید شود باید از هزار گلوگاه قانونی عبور کند.
محیط اقتصادی باید به سمت فعالیتهای مولد برود و فضا
برای فعالیتهای داللی و غیرمولد سختگیرانه شود زیرا
راحت بودن فعالیتهای غیرمولد نســبت به فعالیتهای
مولد مشــکلی بزرگ است و باعث ســرازیر شدن پول به
بخش غیرمولد میشود.
zبیاعتمادیدلیلاصلیایجاد حبابها
اما به اعتقاد عضو هیات علمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بخش
عمــدهای از دالیل افزایش قیمت ارز،
داخلی اســت؛ در ســالهای گذشته
انباشت تورم در قیمت ارز ظهور نکرده
است .بدین معنی که براساس آمارها هم حجم نقدینگی و
هم تورم در ایران فاصله زیادی با میانگین جهانی داشته اما
این فاصله خود را در نرخ ارز نشان نداده و امروز مثل یک
فنر فشرده در رفته و خود را نشان داده است .دلیل در رفتن
این فنر از دست مسئوالن ،شاید شوک و تحریم و ...باشد
اما تاثیر اصلی ناشــی از برنامههای داخلی بوده اســت و
تحریمهای بیرونی شــبیه یک شعله آخر برای این بشکه
باروت بوده است .دلیل اصلی بحران ارزی کنونی ،افزایش
شدید نقدینگی در سالهای اخیر و فاصله زیاد تورم ایران
با دنیا بوده که باید در گذشته خود را در نرخ ارز نشان میداد
اما این اتفاق نیافتاد و در نتیجه در حال حاضر در حال پر
کردن فاصلهای هستیم که قبال باید پر میشد.
از سخنان مهدی فیضی چنین برمیآید که در سالهای
گذشته قیمت ارز باید به مرور زمان باال میرفت اما این اتفاق
نیافتاد و به همین دلیل شاهد جهش یکباره نرخ دالر هستیم.
او میگوید :موضوع بحران ارزی و اقتصادی دارای دو بعد
است؛ در وهله نخست این چالش ناشی از مبانی اقتصادی
عرضه و تقاضاست که جنبه عقالیی و غیر روانی ماجرا به
شــمار میرود و بخش دیگر؛ جنبه احساسی ،هیجانی و
تکانشی است که منجر به افزایش قیمتها میشود.
البته تاکید میکند نباید همه چیز را حباب دانست زیرا
همه بحران کنونی ناشی از حباب نیست و اگر اینطور بنگریم
نمیتوان راه حلی در نظر گرفت .فیضی میگوید :سوال مهم
این اســت که چرا این حباب قبال نبود؟ اگر هسته اصلی
آنچه از آن به عنوان حباب نام برده میشــود ،را بشکافیم،

به «بیاعتمادی» میرســیم؛ چون اعتماد عموم مردم به
تصمیمات دولتی کاهش یافته ،ترفندها و سیاســتهایی
که پیاده میشــود خیلی مورد توجه مردم قرار نمیگیرد.
بنابراین حبابهای موجود در بحران اقتصادی هم به عملکرد
سیاستگذاریهای اقتصادی برمیگردد.
عضو هیات علمی دانشــگاه فردوســی مشــهد درباره
راهکارهای موجود برای کاهش ســهم انتظارات روانی در
بحران اقتصادی اظهار میکند :راهکارهای کوتاه مدت برای
کاهش سهم انتظارات روانی شاید وجود نداشته باشد؛ اگر
اعتماد کافی وجود داشــت مردم به گفته مقامات مسئول
گوش میکردند و تنش کم میشد اما چون این اعتماد کم
شده این تنش را به سختی میتوان کاهش داد .این گسست
باید در درازمدت تا حد ممکن پوشیده شود تا بر مبنای آن
مشکالت را حل کرد .موضوع دیگر اینکه تا زمانی که فشار
جهانی و ترامپ باشد ،نگرانی مردم وجود دارد و این نگرانی
باید در بعد جهانی حل شود تا در ایران هم فروکش کند .این
راهها درازمدت است و باید فکر ویژهای در این زمینه شود.
فیضــی تصریح میکند :سیاســتگذاران اقتصادی باید
متوجه منطق مکانیزم بازار باشند و تصور نکنند بازار متوجه
دستورات آنهاست ،این نگاه سادهانگارانه که همه چیز تحت
کنترل است بسیار خطرناک بوده و ممکن است به ظاهر
موضوع را حل کند اما یکی دو ماه دیگر به طور جدیتری
سر باز میکند.
zچند نرخی کردن ارز ،خطایی جدی بود
به اذعان بســیاری از کارشناسان و مسئوالن اقتصادی،
افزایــش تقاضای دالر در بازار ،یکــی از مهمترین دالیل
افزایش نرخ آن است؛ اما دو دلیل برای تعیین میزان تقاضا
وجود دارد؛ نخست بحث عمومی نیاز است که مردم به اندازه
نیازشان تقاضا دارند و دوم اینکه افراد به صورت سوداگر نه
برای مصرف کاال بلکه به منظور ارزش مبادلهای کاال تقاضا
میکنند؛ یعنی زمانی که افراد احساس کنند ممکن است
سرمایهشــان از دست برود ،به سوی کاالهایی که بتوانند
ارزش پولشان را حفظ کنند ،هجوم میآورند .بر این اساس
اگر افراد به هر دلیل تصوری داشته باشند که قیمت یک
کاالیی ممکن است گران بشود یا ممکن است سرمایه آنها
در جایی از بین برود که البته ممکن است این تصور خالف
واقعیت باشد ،برای برداشتن سرمایه خودشان از یک بانک
و یا مراکز ســرمایهگذاری هجوم میآورند؛ همانطور که با
کاهش سود سپردههای بانکی ،شاهد هجوم سرمایهها به
سمت بازار ارز و سکه بودیم.

فیضی:سیاستگذاراناقتصادیبایدمتوجه
منطق مکانیزم بازار باشند و تصور نکنند
بازار متوجه دستورات آنهاست ،این نگاه
سادهانگارانه که همه چیز تحت کنترل است
بسیار خطرناک بوده و ممکن است به ظاهر
موضوع را حل کند اما یکی دو ماه دیگر به
طور جدیتری سر باز میکند
عضو هیاتعلمی پژوهشکدهگردشگری
جهاددانشگاهی مشــهد در اینبــاره
میگوید :اگر مردم باور کنند که قیمت
یک کاال به صورت صعودی باال میرود،
هجوم به ســمت کاالهایی که بیشتر
میتواند ارزش مبادلهای داشــته باشد مثل سکه ،زمین،
مسکن و مخصوصاً ارز افزایش پیدا میکند .به این دلیل که
تصور عمومی جامعه این است که نرخ رشد و نرخ تغییرات
قیمت این کاالها در آینده مطلقاً صعودی است .به همین
خاطر اســت که ما هم اکنون با دو جنبه تورم کاال مواجه
هستیم؛ یکی جنبه واقعی است که ناشی از افزایش قیمت
دالر نسبت به بخش زیادی از ارزهای دیگر است و وجه دوم
مربوط به بعد روانی یا مبحثی است که عرضه و تقاضا تعیین
میکند و افزایش قیمت به دلیل هجوم تقاضاست .مادامی
که چنین نگرشی وجود داشته باشد ،نرخ ارز این رشد را با

درسیوهفتمیننشستهیاتنمایندگاناتاق مشهد انجامشد

بررسیآسیبهایصنعتگردشگری

دنیای اقتصاد -در ســی و هفتمین نشست هیات
نمایندگان اتاق مشهد ،آسیبهای صنعت گردشگری
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق ایران به بیان دیدگاهها و
نظرات بخش خصوصی پیرامون مسائل روز پرداخت .پس از
آن ،محمد قانعی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد با
حضور در این نشست گزارشی از وضعیت گردشگری استان
را ارائه کرد .وی از صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع
پر درآمد کشــورها نام برد که ضرورت توجه به آن ،از لحاظ
اقتصادی و افزایش ارز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد عنوان کرد :براساس

نظر کارشناسان در سال  2003در زمینه اقتصاد گردشگری،
رتبه ســوم دنیا را به خود اختصاص دادهایم و برای رتبه دوم
در سال  2020تمهیدات الزم را اندیشیدهایم.
وی افزود :آمار  3میلیاردی گردشگر در سال  2017بیانگر
عظمت این موضوع و اهمیت بــاالی اقتصادی آن در ایران
است چرا که به ازای هر توریست در طول سفر 6 ،شغل ایجاد
میشود و میتوان از این ظرفیت نهایت بهرهوری را داشت.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد خاطرنشان کرد:
ایران در ســال  56رتبه نخست گردشگرپذیری را در منطقه
داشت که شامل خاور دور ،چین ،ژاپن ،هندوستان ،خاورمیانه،
مصر و لبنان بود و حتی کشورهای عربی هم از نظر رتبه بعد

از ایران قرار داشتند اما متاسفانه االن دررتبه  138دنیا قرار
داریم؛ یعنی درآمد ارزی ما در بخش توریست تا این حد افت
کرده است اما متاسفانه کسی به این موضوعات توجه نشان
نداده است .وی با بیان اینکه حدود دو سوم هتلهای کشور در
مشهد قرار دارد ،ادامه داد :با کمال تاسف نگاه غیر اقتصادی،
غیر علمی و همچنین احساسی مسئوالن استان موجب بروز
معضالت فراوان و هتک حرمت شــهر مشهد شده است .با
اینکه 40درصد سرمایه شهر مشهد ،متعلق به بخش هتلداری
است اما اسکان مسافر همچنان یکی از معضالت مهمی است
که از لحاظ سیاسی ،امنیتی و حیثیتی مشهد را زیر ذرهبین
منتقدان قرار داده است.

اگر مردم باور کنند که قیمت یک کاال به صورت صعودی باال میرود ،هجوم به سمت کاالهایی که بیشتر میتواند ارزش مبادلهای داشته باشد مثل سکه ،زمین ،مسکن و مخصوصاً ارز افزایش پیدا میکند

خود خواهد داشت و این همان چیزی است که تحت عنوان
حباب مطرح میکنند؛ یعنی قیمت واقعی نیست و حبابی
است که ناشی از یک تقاضای روانی ایجاد شده است.
حامد بخشی درباره راهکارهای کاهش حل بحران ارزی
که تا حدی ناشی از باورها و نگرانیهای مردم است ،اظهار
میکند :مسالهای که در حال حاضر به فضای اقتصادی ما
آسیب میزند این است که دولت به عنوان کُنشگر اقتصادی
نمیتواند نقش جدی در بازار ایفا کند؛ دولت در ســالیان
متمــادی ارز را به صورت تک نرخی حفظ کرد و به طور
مثال هیچ صرافی نمیتوانست در دولت اصالحات دالر را با
قیمتی بیش از هزار تومان بفروشد .آن زمان دولت به عنوان
یک کنشگر فعال میتوانست بازار را تنظیم کند و اینکار را
در زمانها و حوزههای مختلف انجام داده است .وی میافزاید:
به نظر میرســد علت اینکه دولت کنونی نتوانست فضای
تحرکات بازار را کنترل کند این است که توان اقتصادیاش
بسیار افول کرده یعنی آن توان را ندارد که به میزان الزم
و کافی ارز یا طال با قیمتی که خودش میخواهد وارد بازار
کند .لذا دست به یک خطای جدی زد آن هم اینکه دوباره
بحث تک نرخی کردن ارز را به چند نرخی کردن آن تبدیل
کرد و بار دیگر بازار رانت ایجاد شد و به اینکه دولت نمیتواند
بازار را اداره کند ،دامن زد و نتیجه مدنظر دولت حاصل نشد.
دولت به دنبال این بود که با تک نرخی و سه نرخی کردن
ارز قیمت کاالها را ثابت نگه دارد ولی قیمت کاال با همان
قیمت ارز آزاد محاسبه میشود.
بخشی معتقد است دولت میتواند با مداخله در بازار به
عنوان یک کنشگر اقتصاد خرد و نه به عنوان یک کنشگر

سیاســی که در بازار و صرافیها را میبندد یا باز میکند،
حداقل چند نقطه بازگشت در حوزه دالر ایجاد کند .اگر نقطه
بازگشت در دالر ایجاد شود ،آنوقت در طال و ...هم پیش
میرویم .دولت باید با ورودهای مقطعی در بازار قیمت دالر
را بشکند؛ آنوقت است که جریان مبادلهای یا خرید و فروش
ارز با ریال دوطرفه میشود و تقاضا فقط برای ارز نیست.
zتصمیمات غلط متوالی در موضوع ارز
اما عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
خراسان رضوی به تشریح دالیل سقوط
ارزش پول ایران نسبت به دالر پرداخته
و میگوید :این سقوط ناشی از عوامل
روانی ،پیشخور کردن بازار نسبت به
تحریمهــای پیش رو و نگرانی از عدم توان فروش نفت در
آینده و یا بازگرداندن پول حاصل از فروش نفت است .کاهش
ارزش پــول ایران منجر به بیاعتمادی مردم نســبت به
تصمیمات اقتصادی و نیز خروج سرمایه از کشور شده و در
نتیجه میزان دالر موجود در بازار کاهش یافته است.
محمود سیادت معتقد است آثار تحریمهای آمریکا علیه
ایران از  5-4ماه آینده مشخص میشود و کشورهای مقابل
روش مقابله ما با تحریمها را میدانند و سعی در بستن این
راهها دارند .البته تفاوتی که نسبت به تحریمهای گذشته
وجود دارد این است که اکثر کشورها با آمریکا همراه نیستند
و از ایران حمایت میکنند .وی برداشت مردم از وضعیت
داخلی را یکی از دالیل نگرانیهای آنها و تاثیرش در بحران
ارزی دانســته و میافزاید :مردم از اختالفی که بین قوای
سهگانه وجود دارد نگران میشوند و در کنار این ،اتفاقات

غیرکارشناســی مثل بازگرداندن ارز ناشــی از صادرات و
دستکاری در ساختارها تبعاتی منفی به دنبال داشته است؛
امروز تبلیغات منفی زیادی در کشور وجود دارد و متاسفانه
اجازه میدهیم این تبلیغات زیاد شــود ،داللها در حال
فعالیتاند و فساد در برخی مراکز تصمیمگیری رخنه کرده
و تحلیل درستی از تصمیمات صورت نمیگیرد .همانطور
که دســتاندرکاران بانک مرکزی طرح درستی برای حل
مشکل ارز کشور نداشتند.

سیادت:تصمیماتغلطمتوالی،
لختی و سستی دولت و فشارهای بیرونی
ما را به وضعیت کنونی و بحران اقتصادی و
ارزی رسانده است؛ باید برای این وضعیت
تصمیماتسختبگیریم
رئیس کمیسیونهای راهبردی اتاق بازرگانی خراسان
رضوی تاکید میکند :تصمیمات غلط متوالی بانک مرکزی،
لختی و سستی دولت و فشارهای بیرونی ما را به وضعیت
کنونی و بحران اقتصادی و ارزی رســانده است؛ باید برای
این وضعیت تصمیمات سخت بگیریم ،به وحدت برسیم و
حوزه عمل دولت در تصمیمگیریها محترم شمرده شود.
مجلس شــورای اسالمی هم باید به خوبی بر امور اجرایی
نظــارت کند ،کار مجلســیها این نیســت که در صحن
ساختمان بهارستان شعار سیاسی بدهند ،آنها باید بر همه
امور اجرایی نظارت کنند.

ضمیمه استان های خراسـان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای
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مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :
لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

دنیای اقتصاد با چند استارتآپ و شرکت دانش بنیان خراسانی گفتوگو میکند

عبور ازدره مرگ روی سیم اینترنت بیثبات

وی یکی از مشکالت پیش روی این کسبوکار نوین
را برگشت سرمایه دانسته و خاطرنشان میکند :متاسفانه
تاکنون کلیه محصوالتی که وارد بازار کردیم و تحویل
بیماران هموفیلی دادیم ،مصرف شد و تا این تاریخ هیچ
وجهی از آن وصول نشــده است .هیچ کس فکرش را
نمیکرد که این دارو در ایران تولید شــود ،ما با عبور از
تمام این سختیها اکنون انتظار حمایت داریم.
بابایی تصریح میکند :این دارو بسیار جلو خروج ارز از
کشور را میگیرد و ما توانسیتم قیمت این محصول را در
کشور پایین بیاوریم ولی حمایت درستی از ما نمیشود.
ما امیدواریم حمایتها بهموقع اتفاق بیافتد نه زمانی که
کمر یک شــرکت تازه بنیان دانش بنیان شکسته شد.
متاسفانه بروکراسی در مملکت ما بیداد میکند ،از طرفی
پول برنمیگردد و از طرفی دیگر تسهیالت دیر میرسد.
zبرای تامین سرمایه کالس آموزشی برگزار میکنیم

سپیده شریفی ،مسئول روابط عمومی «افالک نمای»
دانشگاه فردوســی مشهد به عنوان اولین افالک نمای
دیجیتالی کشــور نیز با بیان اینکه فعالیت آنها بیشتر
در حوزههــای آموزش و برگزاری دورهها و کارگاههای
آموزشــی نجوم ،فیزیک و اپتیک است ،میگوید :برای
تامین سرمایه یکسری مشارکتهای شرکتهای حقوقی
و افراد حقیقی را داشتیم .افراد حقیقی که سرمایهگذاری
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کردند و با خرید سهام و یا کمکهای که برای برگزاری
این افالک نما بود به ما کمک کردند اما ما برای تامین
سرمایه افالک نما کالسهای آموزشی برگزار میکنیم.
الزم به ذکر اســت انگاریوم (خیالهــا در آن نقش
میگیرد) یکی از محصوالت شرکت دانش بنیان انگاره
فیزیک توس است که فرآیند پیش تولید و تولید آن در
سال نود و چهار آغاز شده و در سال نود و شش به بهره
برداری رسیده است .همچنین این افالک نمای  11متری
با  2000مترمربع فضای نمایشگاهی قابلیت فعالیت های
پژوهشی را درکنار موزه دستاوردهای علمی و آموزشی
امکان پذیر کرده است.

zاستارتاپی به سود کشاورزان

محمد قائم پناه ،مدیر استارتاپ «کشمون» که سایت
خرید زعفران از کشاورز است در خصوص انگیزهاش از
راهاندازی این استارتاپ میگوید :در مکانیزم کشاورزی،
کشــاورز هرچه آب بیشــتری برداشت کند سطح زیر
کشت بیشتری دارد و هرچه سطح زیر کشتش بیشتر
باشد به درآمد بیشــتری میرسد؛ من به این مکانیزم
اقتصادی فکر میکردم که کشاورز با برداشت آب کمتر
به درآمد بیشــتری دســت یابد و راهحل را در تجارت
الکترونیک دیدم.
وی با بیان اینکه ما جذب کشــاورزان در کشمون را
بهصورت روستا به روستا انجام میدهیم ،میگوید :معیار
ما برای گزینش کشاورزان مسائل مختلفی چون کیفیت
زعفران ،نوع کشــت آنها و سالمت اجتماعی و صداقت
کشاورزان است.

دره مرگ اصطالح رایجی در میان
استارتاپهاست که به مراحل نخست فعالیت
آنها اطالق میشود .دلیل لقب گرفتن این
مرحله به دره مرگ ،عدم موفقیت و ناکامی
بیش از  90درصد استارتاپها در همان
ابتدایفعالیتشاناست
قائمپناه ادامه میدهد :در فرایند عضوگیری کشاورزان،
زعفران آنها نمونهبرداری و قیمت زعفران براساس کیفیت
آن تعیین میشــود .ســپس پروفایل کشاورز همراه با
شناسنامه کاریاش در کشمون طراحی میشود و از آن
پس زعفرانش بهصورت آنالین بهفروش میرسد.
وی با بیان اینکه فروش زعفران کشاورز در کشمون به
نفع کشاورز است و حدود  20تا  40درصد سود بیشتری
به نسبت فروش زعفران بهروش سنتی میبرد ،میگوید:
بستهبندی استاندارد و فروش آنالین از جمله خدماتی

است که کشمون به کشاورزان ارائه میکند .آموزش و
بازرسی کشاورز ،کنترل و تضمین کیفیت زعفران اصل
نیز خدمتی است که به خریداران ارائه میکنیم.
قائمپناه اشتغال مستقیم کشمون تا این لحظه را 11
نفر اعالم کرده و میگوید ما هنوز در حال رشد هستیم
و تا اخر سال استخدامهای بیشتری خواهیم داشتیم.
وی در پایان با اشاره به این نکته که کشمون برای جذب
سرمایه سراغ فعاالن اقتصادی رفته و به طور مستقیم با
اتاق بازرگانی و شتابدهندهای کار نکرده است ،سختکوشی
اعضای تیم ،باور به نتیجه کار ،داشتن یک مشاور خوب و
حمایت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی را از دالیل
موفیقت کشمون تا به این لحظه تلقی میکند.
zحمایتها جنبة شعاری دارد

محســن قدریان مدیر اســتارتاپ موفق «نیرو نماد
خراسان» که زمینه فعالیتشان بازیافت و پاالیش کاال،
میعانات گازی و روغنهای صنعتی است میگوید :برای
اولین بار در دنیا بسیاری از توربینهای در حال تصفیه
نیروگاهها را تعویض روغن کردیم .یکی از مزیتهای این
تکنولوژی این است که به خروج سیستم از مدار نیازی
نیست ،در نتیجه هزینهها کاهش پیدا میکند.
وی تصریح میکند :این روغنها قابل استفادة مجدد
است ،یعنی محیط زیست هم با این کار آلوده نمیشود
چون هر لیتر روغن میلیونها لیتر آب را آلوده میکند.
پس از نظر صرفهجویی در مصرف آب و کمک به کاهش
مصرف منابع زیرزمینی بسیار مورد توجه است.
قدیریان در خصوص اشتغالزایی این استارتاپ میگوید:
تجهیزاتی که ما میسازیم مولد است و حتی محصولی
که تولید میکند اشتغال زا است .جزو تکنولوژی های
نو اســت که در دنیا استفاده میشود به خصوص برای
کشــورهایی اروپایی و امریکایی که موضوع «بازیافت»
برایشان حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه حمایتها فقط جنبة شعاری دارد،

میگوید :ما امروز نیاز به حمایت داریم ،تا کی میتوان
مشکالت مالی را تحمل کرد؟! من از خیلی از کشورها
دعوتنامه دارم و خیلی از نیروهایم نیز از ایران رفته اند ،تا
کی میتوان گفت من میمانم و عرق ملی دارم؟
zمشکلنقدینگیبرایتامینمواداولیه

مدیر شرکت دانش بنیان «پارس بهبود آسیا »که زمینة
فعالیتشان تولید مواد اولیة غذایی است میگوید :ما موفق
شــدیم برای اولین بار در ایران ،دانش فنی تولید و نیز
طراحی و ساخت تجهیزات تولید را بومی سازی کنیم که
نقش بسزایی در کیفیت مواد غذایی دارد .غالمحسین
رئوفی ادامه میدهد :این مواد تا بحال وارداتی بود و ما
تولید داخلی نداشتیم ،ما این تکنولوژی را در ایران بومی
سازی کردیم.
وی در خصوص تامین و برگشت سرمایه نیز خاطرنشان
میکند :باتوجه به اینکــه ارتقای فروش این محصول
حتما باید اعتماد مشــتری را جلب کند ،مصرفکننده
این ریسک را خیلی سخت انجام میدهد که از برندهای
اروپایی که تا بحال مصرف میکرده به سمت برند داخلی
سوق پیدا کند .وی با بیان اینکه تنها مشکل ما تامین
نقدینگی برای تامین مواد اولیه است ،میگوید :یکی از
حمایتهایی که باید از ما شرکتهای استارتاپ و دانش
بنیان شــود تامین نقدینگی با نرخ سود پایین است .تا
چرخ تولیدمان بچرخد.
zتکنولوژی ساخت دارویی که جلو خروج ارز از کشور
را میگیرد

محمدرضا بابایی نیا ،مدیر داخلی شرکت دانش بنیان
«سامان دارو هشتم» ،با بیان اینکه آنها اولین تولیدکننده
داروی فاکتور نو ترکیب هشت در ایران هستند ،میگوید:
ما با سرمایه بیش از 100میلیارد تومان در پارک علم و
فن آوری تاسیس شدیم و توانستیم بیش از  25درصد
جلو واردات این محصول را بگیریم.

دنیای اقتصاد -مدیر شتابدهنده فردوسی ،که استارتاپهای شرق
کشور و کشورهای فارسی زبان را مورد حمایت خود قرار میدهد
در گفتوگو با دنیای اقتصاد دربارة ویژگیهای یک استارتاپ ،گردش
مالی آنها و تهدیدهای پیشروی این کسبوکار نوین و اینکه چگونه
یک استارتاپ میتواند رونق اقتصادی ایجاد کند ،سخن میگوید.
مصطفی مکارم با بیان اینکه در تاسیس یک استارتاپ ریسکپذیری ،عدم قطعیت
و عدم اطمینان حاکم است ،میگوید :بهنظر من استارتاپ موفق وجود ندارد ،آنچه
وجود دارد آدم پرتالش اســت ،که مبتنی بر یک ایده مناسب شروع به راهاندازی
استارتاپ میکند.
وی تصریح میکند :یک استارتاپ برای شروع ابتدا به یک تیم هوشمند و با انگیزه
نیاز دارد و دوم اینکه ایده آنها مبتنی بر نیاز واقعی باشد .مهمترین عواملی که باعث
موفقیت یک استارتاپ میشود زمان ،تیم و نیاز بازار است.
مکارم در توضیح گردش مالی استارتاپها میگوید :یک استارتاپ اصال نباید گردش
مالی داشته باشد ،گردش مالی یک استارتاپ معیاری برای سنجش و ارزش آن نیست.
گسترهای که یک استارتاپ اثرگذار است میتواند معیاری برای ارزش آن باشد.
zاستارتاپها تسهیلگرند

مدیر شتابدهندة فردوسی با بیان اینکه استارتاپها باعث میشوند برخی از کسب
و کارها و خیلی از واسطهها و شغلها از میان بروند ،خاطرنشان میکند :استارتاپها
قرار است تسهیلگر باشند ،نتیجتا در این فرایند برخی از شغلهایی که به واسطه
انحصار بازار منافع زیادی برای خود کسب میکنند از بین میروند و برخی شغلهای
جدید ایجاد میشوند.
وی در خصوص ایجاد رونق اقتصادی یک استارتاپ نیز میگوید :استارتاپها دنیا را
جای بهتری برای زندگی میکنند که این موضوع ارزش افزوده ایجاد میکند ،زمانی
که یک خدمترسان خود را از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگری ارتقا
دهد میتواند ارزش اقتصادی تولید کند .پس زمانیکه خدمترسانی یک استارتاپ
هزینهای را از کشور کم میکند یا محصولی را به خارج از کشور صادر و درآمدزایی
میکند میتوان گفت رونق اقتصادی دارد.
zاستارتاپ و تهدیدهای پیشرو

مکارم در برشماری انواع تهدیدهای پیشروی استارتاپها عنوان میکند :بزرگترین
تهدید استارتاپها سطحیزدگی آنهاست که اکنون بسیار با آن مواجهیم .تهدید
بعدی آموزش است ،برخی فکر میکنند بدون آموزش میتوانند یک استارتاپ راه
بیندازند و تهدید سوم مد شدن استارتاپ است! که این موضوع باعث شده این فضا
خیلی جدی گرفته نشود ،در حالیکه وقتی کسی وارد این حوزه میشود باید بپذیرد
وارد حوزة سختیها شده است .و تهدید آخر عدم ارتباط با بازرا واقعی و نتیجتا عدم
پایداری استارتاپهاست.
وی دربارة نقش شتابدهندهها در رونق فضای کسبوکار استارتاپها میگوید:
شتابدهنده یکی از اعضای اکوسیستم این فضای کسبوکار نوین است .همة آدمها
دور هم جمع میشوند که کسبوکار را رونق دهند ،در اکوسیستم کسب و کارهای
مدرن شتابدهندهها هم نقشی دارند ،نقش اصلی آنها دقیقا آنجاست که استارتاپ
کماطالع و پر ریسک را در مراحل نخست کارشان بپذیرند ،و این مجموعه پر پتانسیل،
پر ایده وکم اطالع و سطحی را به یک مجموعة مطلع ،عمیق و قابل سرمایهگذاری
تبدیل و آن را به سرمایهگذار واقعی خطرپذیر معرفی کنند .پس هرچه استارتاپها
بتوانند اثرگذاری بیشتری بر روی شتابدهندهها داشته باشند ،به دنیای واقعی بازار
نزدیکتر باشند و بتوانند سرمایهگذار را جذب و نیازهای جامعه را شناسایی کنند،
به موفقیت نزدیکترند.

اجرایبرنامهسازگاریباکمآبی

دنیای اقتصاد -سرپرســت شرکت آب
منطقهای خراسان رضوی از اجرای برنامه
شش ساله سازگاری با کم آبی در استان از
هفته جاری خبر داد.
محمد عالیــی در جریان
بازدید خبرنگاران از ســد
چالیدره طرقبــه گفت :از
هفته آینده برنامه سازگاری
با کمآبی در خراسان رضوی
اجرایی میشود که براساس
آن باید  ۳۰درصد از مصرف آبیاری فضای ســبز
کاهش یابد و الگوی کشت فضای سبز تغییر کند.
همچنین برای حفاری مترو ،کارواشها و ...که از

آب شرب استفاده میشود ،باید چاه مورد نیاز برای
بهرهبرداری از آب غیرتصفیه شــده را اختصاص
دهیم .وی افزود :بر اساس این برنامه نخستین اقدام
در بخش کشاورزی اصالح الگوی کشت است که
در این راستا کشت برنج در خراسان رضوی ممنوع
خواهد بود از طرفی برداشت چاهها باید بر اساس
پروانه مجاز باشد و حفر چاههای غیرمجاز طبق
قانون مجازاتی شامل زندان و جریمه به دنبال دارد.
عالیی با اشــاره به شناســایی  7200حلقه چاه
غیرمجاز در استان افزود :شاید دو برابر همین رقم،
چاه غیرمجاز شناسایی نشده در استان وجود داشته
باشد .ما از دادگستری استان درخواست کردیم که
مجــازات حفر چاههای غیرمجاز و پر نکردن این

بررسی مشکالت نظام بانکی خراسان رضوی
با حضور قائم مقام بانک مرکزی

جلسه «بررسی مشکالت و مسائل مرتبط با نظام بانکی استان
خراســان رضوی» با حضور قائم مقام بانک مرکزی ،معاون
استاندار خراسان رضوی ،نمايندگان بخش خصوصی استان و
مديرانوکارشناسانبخشهایمختلفبانکمرکزیبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،در اين جلسه که هفتم تیرماه
در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد ،موضوعات ارزی از جمله
مشکالت ،ابهامات و نحوه تخصيص ارز به بخشهای مختلف اقتصادی،
صادرات به کشــورهاي آسيای ميانه ،صادرات و تأمين طال و شمش
و مشکالت مترتب بر آن ،مباحث مربوط به مقررات و قوانين فعلی
و پيشــنهاداتی در خصوص اصالح برخی از مقررات در شرايط فعلی
و مشــکالت شرکت پديده شاندیز مطرح و توضيحات و راهکارهای
کارشناسی توسط نمايندگان بخش های مختلف بانک مرکزی ارائه شد.
ضمناً از آنجا که در خصوص برخی موانع کسب و کار در حوزه بانکها،
با مشارکت نمايندگان بخش دولتی و خصوصی و بانکها بررسی جامعی
در استان صورت پذيرفته است ،مقرر شد بخشهای مرتبط در بانک
مرکزی موضوع را مورد بررسی قرار داده و نتايج مربوطه را به استاندار
خراسان رضوی اعالم کنند .همچنين تفاهم شد جلسات در اين زمينه
با حضور نمايندگان بانک مرکزی در استان خراسان رضوی در فرصت
مقتضی ادامه يابد.

سهم ۲۴درصدی خراسان رضوی
ازصادراتکاالبهازبکستان

ایسنا-رئیسادارهبازرگانیخارجیسازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :صادرات استان به کشور ازبکستان
به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه در
سال  96میزان حدود  22هزار تن به ارزش
حدود  24میلیون دالر بوده که نسبت به
ســال قبل از آن از لحاظ وزنی  18درصد و از لحاظ ارزشی 3
درصد رشد داشته که این میزان صادرات 24 ،درصد صادرات
کشور به ازبکستان را شامل میشود.
محمدعلی امیرفخریان با بیان این مطلب ،اظهار کرد :بر اساس آمار
گمرک ،در دو ماهه اول سال جاری نیز بیش از  5میلیون و  250هزار
دالر کاال به ازبکستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
از رشد حدود  80درصدی برخوردار بوده است.
وی افزود :ازبکســتان در ســال  96یازدهمیــن مقصد صادراتی
کاالهای استان بوده که با روند روبه رشد صادرات به این کشور متاثر
از تغییرات سیاسی و تغییر رویکرد سیاستمداران آن کشور به ایران
در  2ماه اول سال جاری به دهمین مقصد صادراتی کاالهای استان
ارتقا پیدا کرده است.

صدور ۱۴۶۸کدسهامداریجدید
در بورس خراسانرضوی

تســنیم -مدیــر بــورس منطقهای
خراسانرضوی گفت ۱۴۶۸ :کد سهامداری
جدیدبرایمعامالتبورسیخراسانرضوی
صادر شده است.
حسین خدادوست اظهار کرد 2214 :میلیون
ســهم در بورس منطقهای خراسان رضوی در
طول  3ماهه ابتدایی امسال مورد معامله قرار گرفته است .ارزش خرید و
فروش این تعداد سهام  5294میلیارد ریال بوده و ارزش متوسط روزانه
آن  96هزار و  261میلیون ریال در  3ماهه ابتدایی امسال بوده است.
وی با اشاره به وجود  14شرکت استانی در بورس منطقهای خراسان
رضوی تأکید کرد 67 :ایستگاه معامالتی اقدامات مربوط به این تعداد
شرکت استانی را صورت میدهند .وی آموزش را یکی از موضوعات
بسیار مهم در توسعه فرهنگ مشارکت مردم در حوزه بورس دانست و
تأکید کرد :در همین راستا در  3ماهه ابتدایی امسال  20ساعت کالس
آموزشی برای  237نفر در بورس خراسان رضوی برگزار شده است.
مدیر بورس منطقهای خراســان رضوی ارزش بازاری شرکتهای
اســتانی در این بورس را  56هزار و  787میلیارد ریال اعالم کرد و
افزود :همچنین شاخص کل قیمت در پایان دوره  3.ماهه  108هزار
و  873بوده است.

مصرفنفتگازدرخراسانرضویکاهشیافت

سرپرست شرکت آب منطقهای خراسان رضوی خبر داد

چاهها از سوی کشاورزان را تشدید کند .وی با بیان
اینکه میزان هدررفت اب در حوزه آب شرب شهری
و روستایی بسیار زیاد است ،سرانه هدررفت آب در
شاندیز را  450لیتر عنوان و اضافه کرد :این مقدار
هدررفت به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی ،وجود
مشترکان غیرمجاز و نیز استفاده از آب شرب در
بخش کشاورزی است که باید با اقدامات الزم این
سرانه را به  120تا  150لیتر برسانیم .سرپرست
شــرکت آب منطقه ای خراسان با اشاره به اینکه
انتقال هر متر مکعب آب از دریای عمان  ۲۵تا ۳۰
هزار تومان هزینه به دنبال دارد ،تصریح کرد :سد
دوستی ساالنه  ۷۰درصد آب شرب مشهد را تامین
میکند اما امسال ورودی آب به این سد از ایران

خبر

zاستارتاپهای نجات دهنده

متاســفانه حجم گــزارش اجازه نمیداد به ســراغ
استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان بیشتری برویم،
اما ســعی کردیــم پس از پرسوجــو و تحقیق دربارة
اســتارتاپهای موفق ،گزینشی از آنها داشته باشیم .به
اعتقاد نگارنده در وضعیت فعلی بحران اقتصادی ،کلید
بسیاری از درهای بستة پیش رویمان در دستان خالق
شــرکتهای دانش بنیان و استارتاپهاست .همانگونه
که در گزارشــهای پیشین این نشریه نیز به آن اشاره و
مطرح شــده که چگونه در دوران تحریمها استارتاپها
نجاتدهنده بودند.

استارتاپاززاویةدیدشتابدهنده

دنیای اقتصاد -طی سه گزارشی که در ماههای اخیر در خصوص استارتاپها منتشر کردیم ،به تفصیل
ضحیزردکانلو
خبرنگار
دربارة این کسبوکار نوین و اهمیت توجه به آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور نوشتیم .حال پس از
ارائة این پیشینه ،به سراغ چند استارتاپ فعال در استان و شرکتهایی که فعالیت خود را در قالب استارتاپ آغاز و اکنون به مراحل
بعدی فعالیت خود رسیدهاند رفتیم؛ اکنون عموم آنها با عبور از «دره مرگ» در آستانه توسعه کسبوکار و رسیدن به عنوان «شرکت
بازرگانی» هستند .دره مرگ اصطالح رایجی در میان استارتاپهاست که به مراحل نخست فعالیت آنها اطالق میشود .دلیل لقب
گرفتن این مرحله به دره مرگ ،عدم موفقیت و ناکامی بیش از  90درصد استارتاپها در همان ابتدای فعالیتشان است .عالوه بر تمام دالیل جهانی
که در توسعه یک استارتآپ تاثیرگذار است ،در کشور ما سرعت اینترنت و فیلترینگ مشکلی روی سایر مشکالت این کسبوکار نوین محسوب
میشود .پایه و بنیان فعالیت یک استارتاپ تکنولوژی است ،بهگفتة مدیران استارتاپها اگر اینترنت نباشد آنها هیچ فعالیتی نمیتوانند انجام
دهند .آنها میگویند فیلترینگ تهدید خیلی بزرگی برای کسبوکارشان بوده است .آنها همچنین از مسائل و مشکالت زیرساختی موجود در
کشور و بروکراسی اداری که سد راه کسب وکارهای آنالین است گالیه دارند .در ادامه ضمن معرفی چند استارتاپ و کسبوکار نوین موفق به
ظرفیتهای باالی آنها اشاره کردیم؛ نکتة جالب و حیاتی که درخصوص عموم آنها وجود دارد رعایت مسائل «محیط زیست» است .اگر شرایط
پیرامون مساعد باشد ،خالقیت و هوش جوانان ایرانی میتواند عالوه بر اینکه در این برهه منجی کشور باشد ،استارتاپهای بسیاری را نیز به
سراسر جهان عرضه و رونق اقتصادی ایجاد کند .تنها اگر شرایط پیرامون مساعد باشد .

سامانه ارتباطی3000224800:

 ۳۰میلیون متر مکعب بود و از افغانستان آبی به
آن وارد نشد .اگر سال آینده وضعیت همینگونه
باشد دچار مشکل میشویم.
وی ادامــه داد :اگر وضعیت آبریزی به ســد
دوستی به همین منوال باشد این سد از مدار خارج
میشود و در تامین ۷۰درصد آب شرب مشهد دچار
مشکل میشویم .از طرفی انتقال هر مترمکعب آب
از دریای عمان  ۲۵تا  ۳۰هزار تومان هزینه به دنبال
دارد .امروز ســرانه هدر رفت آب شرب در منطقه
شــاندیز  ۴۵۰لیتر است که این موضوع به دلیل
فرسوده بودن شبکه آبرسانی و مشترکان غیرمجاز
و نیز استفاده از آب شرب در در بخش کشاورزی
است؛ این سرانه باید به  ۱۲۰تا  ۱۵۰لیتر برسد.

ایرنا  -مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت:
مصرف نفت گاز در بهار امسال نسبت به
مدت مشابه پارسال 10درصد کاهش یافت.
علــی اصغر اصغری افزود :در این مدت 300
میلیــون و  990هزار لیتر نفت گاز به مصرف
رســیده است .وی با بیان اینکه گازرســانی انجام شده به صنایع و
نیروگاهها و همچنین روستاها از جمله عوامل کاهش مصرف نفت گاز
است ،افزود :بر این اساس مصرف گاز مایع نیز نسبت به پارسال چهار
درصد کاهش یافته است.
اســغری گفت :از ابتدای امســال  11میلیون و  940هزار تن گاز
مایع در منطقه خراســان رضوی به مصرف رسید در حالی که این
میزان در مدت مشــابه پارســال  12میلیــون و  459هزار تن بود.
شــرکت ملی پخــش فراوردههای نفتی منطقه خراســان رضوی،
شهرستانهای مشهد ،چناران ،کالت ،بینالود ،فیروزه ،نیشابور ،فریمان،
قوچان ،تربت جام ،تایباد ،درگز و سرخس را زیر پوشش دارد.

