در صفحه  4بخوانید

دنیایاقتصادمعایبومزایایارزهایدیجیتال
رابررسیمیکند

سود و زیان
مزارعدیجیتالدرخراسان

ضمیمه استانهای خراسـان

رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره استفاده ابزاری از تشکلها هشدار داد

آسیبتشکلسازیدولتی

یادداشت

وقتی سیل آمد« ،سیل آوارگان» کجا رفتند؟!
سیدحسین ثنایینژاد *

دنیای اقتصاد  -دنیای اقتصاد -تقریبــا دو هفته پیش بود
که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی،
روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق مشخص شدند و ریاست

ادامه یادداشت

کمیسیون کشــاورزی مجلس و با حضور غالمحسین شافعی
رئیساتاقایرانوروسایبرخیتشکلهایکشاورزیخراسان
رضویبرگزارکرد.
صفحه3

پرهیز وزارتخانهها
از مقابل هم قرار دادن
تشکلهایبخشخصوصی
ضرورت احداث
نیروگاههایخورشیدیخانگی
صفحه 3

تحلیلیکعضوفراکسیون
امیدمجلس ازمسائلروز و
انتخابوزیرآموزشوپرورش
همینصفحه

کیوان ساکت از چند و چون شکل گیری ایده نماهنگ «نگاه» میگوید

حمایت موسیقایی از بیماران سرطانی
صفحه 2

وقتی سیل آمد« ،سیل آوارگان» کجا رفتند؟!
ها را عموما زنان و بچه ها و ســالخوردگان تشکیل
می دادند .چنین شرایطی کار اداره این اردوگاه ها را
دشوارتر می کند!
مشکالت آوارگان فقط اسکان و غذا و بهداشت نیست
که البته همه اینها مهم هستند و کمبودشان فاجعه
آفرین است .مشکالتی در زندگی آوارگان هست که
باعث ده ها مشــکل دیگر در ضمن بحران و پس از
آن می شــوند .مشکالت روحی و روانی و در معرض
آسیب های امنیتی و عاطفی بودن زنان و کودکان از
آن جمله اند .همکار دانشگاهی ام که یک گروه بزرگ
مددکاری  ۸۰نفره را در این اردوگاه ها سامان دهی
کرده است ،از همین مشکالت گفت و گفت که این
گروه مددکار تالششان بر این است تا بتوانند آرامش
روحی به آنهایی بدهند که سیل کاشانه شان را برده
و آوارگی آرامش شــان را .شوربختانه باید اقرار کنم

امورآگهیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد
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ادامه در همین صفحه

امــا اکنون همچنان اردوگاه هــال احمر در داخل
پادگان اســت و به انــدازه کافی مکان های خاص و
امن برای این کار پیش بینی نشده اند .امروزه فراهم
سازی سرویسهای اسکان موقت ،کار چندان دشواری
نیســت و در خوزستان هم چیزی که فراوان است
مکانهاییاست که برای چنین کاری مناسبند.
به خاطر دارم در زمان جنگ محل قرارگاه های نظامی
بسیار عالی انتخاب می شد .بنابراین حد اقل همان
مکان ها که بسیار زیاد هم هستند برای ایجاد اردوگاه
اسکان موقت آوارگان قابل استفاده اند!
نکته جالبی که در زندگی آوارگان ســیل خوزستان
شــاهد بودم ،این بود که مردهــای خانه عموما در
روستاهای سیل زده شان مانده بودند ،برای حفاظت
از خانه ها و مایملک باقیمانده شان و ساکنان اردوگاه

کمیســیون کشــاورزی و آب همچون دوره گذشته به علی
شریعتی مقدم محول شد .این کمیسیون اواخر هفته گذشته
اولین جلسه سال  98خود را با دعوت از احمدعلی کیخا رئیس

پرداختحقوقتیرماه
شرکتهایشهرداریمنوطبه
بارگذاری اطالعات در«فاش»

عکس :امیر خامنه (موسیقیما)

تا چشم گشوده ،داخل خانه اش را آب گرفته است!
تمام مایملک او نابود شــده اند .به کجا بگریزد؟
چگونه از این بالی ناگهانی فرار کند؟ با خانه اش
و آنچه از صدمه سیل در امان مانده چه کند؟!
زن و بچه هایش را کجا ببرد؟ کاشانه گرم او دیگر
جای ماندن نیست ،اما پای رفتن آیا هست؟! کمی مقاومت می کند!
باید ایستاد و سیل را شکست داد! اما آب امان نمی دهد و چاره ای
جز رنج آوارگی را بر دوش کشیدن نیست! خانه را بدرود می گوید و
غمگنانه به سوی بی سویی میرود ،به امید سرپناهی!
داستان آوارگی سیل زدگان چنین غمناک آغاز می شود .آنها پای
در راهی می نهند ،پر فراز و نشیب و پر رنج و مشقت .آوارگی سیل
شاید از زلزله هم بدتر باشد! زیرا به هنگام زلزله میتوان چند متر آن
ســوتر از خانه ،زیر سقف آسمان ایستاد و الاقل به خرابه های خانه
نزدیک بود! در سیل اما جای ماندن نیست و گاه باید کیلومترها از
سکونتگاه دور شد.
در جاده که از سوســنگرد به سوی بستان می رفتم ماشین های
سواری و وانت های بسیاری را دیدم که خانواده هایی را از منطقه سیل
دور میکردند .اما به کجا؟! این را از همکارا ن دانشگاهیم در دانشگاه
اهواز پرسیدم و آنها مرا به یکی از اردوگاه های این آوارگان بی پناه
بردند! یک پادگان نظامی! با همان تشریفات امنیتی دژبانی در ورودی
پادگان ،اجازه ورود می گیریم .تا اینجای کار این کنترل امنیتی به دل
می نشیند که اردوگاه امنی است! درون پادگان اما دنیای دیگریست!
جمعیتی مخلوط از زن و بچه و سالخوردگان و البته تعدادی هم
جــوان و نوجــوان آواره ای را می بینم که در محوطه پادگان درون
چادرهای سپید سازمان هالل احمر اسکان یافته اند.
اما سازمان دهی چنین ترکیب جمعیتی در کنار سربازان و کادر
نظامی پادگان که اکنون مرزی بین آنها نیســت ،بسیار نادرست و
ضعیف است .به عنوان مثال استفاده از سرویس های بهداشتی در
چنین ممزوجی از گروه های مختلف ســنی و جنسیتی که هیچ
آشنایی با هم ندارند یکی از این مشکالت است .عجیب است! اگر در
لرستان و گلستان سیل با چنین بزرگی و آوارگان بسیار نداشته ایم،
تاریخ خوزستان مملو از چنین حادثه هایی است!
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بجز از همین گروه مددکار که داوطلبانه تشکیل شده
بود ،گروه های رســمی دیگری را در میان آوارگان
ندیدم .اگرچه به من گفتند که مقامهای بسیاری به
این اردوگاه ها آمده اند ،برای بازدید و گرفتن عکس
در کنار بیچارگی آن بخت برگشتگان آزرده! و پس
از تمام شدن عکاسی شان راهشان را گرفته و رفته
بودند بی هیچ اثری از مددکاری شان!
آنقــدر این کار تکرار شــده بود کــه همین همکار
دانشگاهی ام به ما توصیه اکید کرد از آوارگان عکس
نگیریم .زیرا نسبت به این کار به شدت حساس شده
بودند و باعث ناراحتی شان می شد .مسائل آوارگان
بسیار پیچیده ،متنوع و زیاد هستند و نمی توان آنها
ک یادداشت کوتاه گرد آورد ،مثنوی هفتاد من
را در ی 
کاغذ است که این زمان بگذار تا وقت دگر.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

منشورحقوقشهروندیمشهد
رونماییشد
صفحه 4

تحلیلیکعضوفراکسیونامیدمجلس
از مسائل روز و انتخاب وزیر آموزش و پرورش

دنیای اقتصاد -جلیل رحیمی
جهان آبادی نماینده مردم تربت
جام ،تایباد و باخرز در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگویی با
ایسنا درباره وضعیت حال حاضر
جریان های سیاسی کشور در آستانه انتخابات و
عدم اقبال مردم به اصولگرایان در صورت بدبین
شدن به دولت و مجلس سخن گفته است.
این عضو فراکســیون امید مجلس معتقد است اگر
جنبش اصالحات به عنوان یــک فرصت طالیی برای
نظام از گردونه انتخابات و فرصتهای سیاســی حذف
شود ،افرادی که جایگزین آنها میشوند اصولگراها نیستند،
بلکه کسانیاند که شاید دیگر به اصل نظام اعتقادی ندارند.
رحیمی با انتقاد از به بازی گرفته نشــدن فراکسیون
امید از سوی حســن روحانی از نظر مساعد امیدی ها
روی فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران در مجلس برای
وزارت آموزش و پرورش و از عدم تمایل آنها به وزارت سید
جواد حسینی که در حال حاضر سرپرستی این وزارتخانه
را برعهده دارد ،خبر داده است.
رحیمی در اظهارنظر دیگری گفته در دور قبلی انتخابات
با اینکه به صورت مستقل نامزد شده است اما به فراکسیون
امید پیوسته اما حاال می داند که قطعا اصالح طلبان از
او به دلیل دیدگاه هایی که دارد حمایت نخواهند کرد و
شاید دوباره به صورت مستقل وارد رقابت شود.
رحیمی جهــان آبادی اظهار کرد :فراکســیون امید
نظر مســاعدی بر آقای حسینی ندارند و به دنبال خانم
ســعیدی هستند و معتقدند که یک خانم باید معرفی
شود .خانم سعیدی یکی از فعالترین نمایندگان تهران
بوده و برای وزارت آموزش و پرورش شایسته است ،اما با
توجه به حجم فشارها علیه آموزش و پرورش بعید است
که فردی اصالحطلب وزیر شود و احتماال آقای زینیوند
گزینه مورد نظر باشــد و فضا برای انتخــاب وزیر زن
مساعد نیست.
وی اظهار کرد :تیمهای اصولگرا شــروع به تحقیق و
واکاوی سوابق آقای حسینی کردند ،همچنین گزینهای
به نام زینیوند از حزب اعتدال و توســعه مطرح است.
آنها متوجه شدند که آقای حسینی اصالحطلب است
و به این دلیل که قصد دارند در انتخابات آینده مســیر
خود را از اعتدالیون جدا کنند ،نمیخواهند سرپل مهم
آموزش و پرورش را در اختیار اصالحطلبان قرار دهند،
گرچه اصالحطلبان دولت یعنی آقای ربیعی و جهانگیری
فعال هستند تا آقای حسینی روی کار بیاید.
رحیمی جهانآبادی همچنین گفت :فراکسیون امید
در طول این سه سال آنچه را در توان داشت برای دفاع از
حقوق مردم در قبال شفافسازی بودجه ،دفاع از حقوق
شهروندی ،اصالح قانون تابعیت ،اصالح قانون مواد مخدر و
نیز اکنون در حوزه مسائل مربوط به اصالح قانون آییننامه
کیفری که فراکسیون امید پیگیر اصالح آیین دادرسی

کیفری است ،گذاشت.
وی خاطرنشان کرد :فراکسیون امید اطالعرسانی دقیق،
شفاف و قابل قبولی نسبت به عملکردش انجام نداده و
متقابال جناح رقیب نیز از تمام ابزارهای رسانهای و غیر
رســانهای استفاده میکند تا بیان کند دولت روحانی و
فراکسیون امید ناکارآمد است و هر انتخابی که مردم انجام
میدهند انتخاب درستی نیست ،میخواهند القا کنند که
انتخاب شما درست نیست و هر انتخاب شما کشور را بدتر
کرده ،بنابراین شما فکر و انتخاب نکنید و اجازه دهید که
ما برای شما انتخاب کنیم.
zجنبشاصالحاتدرکشورمظلوماست

عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد :صبح
روزی که برجام امضا و علنی شد و مذاکرات دولت ایران
با غربیها به نتیجه رسید ،جناح مقابل اصالحطلبان از
کشور علیه برجام شروع به فعالیت کردند؟ چه کسی ضربه
این فشار را در کشور گرفت؟ چه کسی دولت را تا االن
سرپا نگه داشت و اجازه نداد که با وزیر خارجه برخورد
شــود ،این نتیجه فشار اصالحطلبان و فراکسیون امید
بوده است.
نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس با
اشاره به اینکه جنبش اصالحات در کشور مظلوم است،
تصریح کرد :در بدنه این جنبش رزمندگان ،ایثارگران و
افراد دلبسته به انقالب قرار دارند اما این جنبش همواره
مورد فشار و بیمهری بوده ،حتی دولتی که منتخب این
جنبش بوده نیز توجه الزم را نکرده ،البته من شــخص
آقای روحانی را نمیگویم ،ایشان به نظر من شخصیتی
اصالحطلب است ،کمااینکه آقای الریجانی ،رئیس مجلس
را نیز شخصیتی اصالحطلب میدانم.

 zنمایندگانساعت 12شبهممیتوانستنداحمدینژاد
رامالقاتکنند

وی افــزود :بدنه دولت آن همراهی الزم را انجام نداده
اســت .ما انتظار داریم دفاعی کــه در مجلس از دکتر
ظریف انجام میدهیم ،کابینه نیز همان دفاع را از نماینده
اصالحطلب و فراکسیون امید انجام دهد اما متقابال این
دفاع انجام نمیشود .به طور مثال وقتی قرار است وزیری
به نقطهای سفر کند ،هیچ هماهنگی اولیهای با نماینده
آن حوزه که اصالحطلب است ،انجام نمیشود .کانالهای
ارتباطی مناسب نیست .برخی نمایندگان بیان میکنند
که زمان آقای احمدینژاد میتوانستند او را ساعت 12
شب هم ببینند اما اکنون اگر من نماینده مجلس بخواهم
آقای روحانی را ببینم ،کار راحتی نیست.
عضو فراکســیون حقوقی و قضایی مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :برای دیدارها پروتکل تشریفاتی تعریف
کردند که سطح نماینده مجلس اینجاست و باید با وزیر
و معاون وزیر مالقات کند نه با رئیسجمهور .این موارد
اشتباهاتی است که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد،
فاصله خود را با مردم زیاد کرد و اثرگذاری فراکسیون امید
را در مجلس کاهش داد.

zفکرمیکننداگرمردمرابهمجلسودولتبدبینکنند
مردمبهآنهاخوشبینمیشوند

نماینده مردم تربت جــام ،تایباد و باخرز در مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :این فضا در کشور وجود دارد،
مدام تکرار میشود ،عدهای این نقش منفی را در جامعه
بازی کرده و بیان میکنند مجلس و رئیسجمهور کارآمد
نیست و ناتوان است ،در صورتی که اقداماتی در مجلس
دهم و دولت اتفاق افتاده است .چرا کسی حاضر نیست
این اقدامات را بیان کند؟
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر ما در یک فضای
مسموم تبلیغاتی و یک فضای یکسویه زندگی میکنیم،
فضایی که تریبونهای ثابت علیه مجلس و دولت صحبت
میکنند ،تریبون دفاع و حاشیه امن ندارند ،بنابراین مردم
به همه بدبین میشــوند .این اشتباه فاحشی است که
تصور کنند اگر مردم را به مجلس و دولت بدبین نمایند،
مردم به آنها خوشبین میشوند ،در حالی که مردم به
اجماع مرکب میرسند و بیان میکنند که همه مسوولین
اینگونههستند.
عضو فراکســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای
اسالمی گفت :قضاوتی که برجام خیانت و وزیر خارجه
خیانتکار است و گروه مذاکره ما جاسوس هستند را چه
کسی میخواهد القا کند؟ ترامپ یا تریبونهای رسمی
ما در داخل کشور؟ اکنون نیز چه کسی سیستم وزارت
اطالعات را زیر سوال میبرد و بیان میکند نفوذیها را
میشناسند؟
zاصالحطلبانسختتریندورهانتخاباتراپیشرو دارند

عضو فراکســیون امیــد مجلس با اشــاره به اینکه
اصالحطلبان یکی از ســختترین دورههای انتخابات را
پیش رو دارند ،تصریح کرد :به این دلیل ســختترین
دوره است که تبلیغات علیه آنها فشار زیادی وارد کرده،
با عملکرد خود نتوانستند به خوبی دفاع کنند و ضعفهایی
در عملکرد این دوره وجود داشته که همه این موارد جمع
شده و دوره سختی را پیش روی اصالحطلبان قرار داده
است .اصالحطلبان و مستقلین نباید ناامید شوند ،در این
صورت میتوانند نقش قابل توجهی داشته باشند اما سخت
است و کار فوق العاده دشواری پیش رو دارند.
نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :گرچه من دوره قبل از لیســت مستقلین به
مجلس رفتم اما به فراکســیون امید پیوستم .قطعا دور
آینده اصالحطلبان به دلیل دیدگاههایی که دارم از من
حمایت نخواهند کرد ،در این صورت شــاید به صورت
مســتقل وارد مجلس شــوم .اصالحطلبان راه سختی
را در پیــش دارند .تنها اگر یک راه برای آشــتی دین و
دموکراسی در کشور وجود داشته باشد ،اصالحطلبی است.
اصالحطلبان و احزاب ما دچار مشکل هستند ،ما نیز که
مستقل هستیم اشکاالتی خواهیم داشت .اصالحطلبی
شیوه و فکر درستتری نسبت به سایر دیدگاهها برای
حل مشکالت کشور دارد.
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پرداختحقوقتیرماهشرکتهایشهرداری
منوط به بارگذاری اطالعات در «فاش»

دنیای اقتصاد ،سعید کریمپور -رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
مشهد گفت :سامانه «فاش» به این منظور
ایجاد شد که کلیه قراردادهای باالی 250
میلیون تومــان و حتی فرایندهای آن
بارگذاری شود .مقاومت زیادی در مواجهه با این سامانه
وجود داشت و بخشهای مختلف شهرداری ،پیمانکاران
و بخش خصوصی نگرانیهایی از این بابت داشتند.
بتول گندمــی در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصا» افزود:
هنوز بخشهایی از بارگذاری دادهها باقی مانده است .در ستاد
و مناطق شهرداری مشکل زیادی نداشتیم اما بخش عمدهای
از ســازمانها و شرکتها این کار را نکردهاند .در اصالح بودجه
سال  97در قالب یک تبصره به همه این سازمانها و شرکتها
تکلیف شد که تا پایان سال این کار را انجام دهند.
متاسفانه گزارشهای شهرداری نشــان داد بخش زیادی از
دادهها ثبت نشده و مشخص شد بخش عمدهای از سازمانها و
شرکتها اطالعات خود را ثبت نکردهاند .همان زمان ابالغ شد
همه قراردادها به محض نهایی شــدن تا پایان تیر ماه امســال
بارگذاری شود؛ پرداخت حقوق تیر ماه این مجموعهها منوط به
بارگذاری ثبت قراردادها در سامانه خواهد بود و شهردار میتواند
در صورت عدم تمکین به این دســتورالعمل ،مدیران خاطی را
به تخلفات اداری معرفی کند .مشروح این مصاحبه را در شماره
آینده میخوانید.

حکایتمصوباتیکهاجرانمیشود

دنیایاقتصاد،سعیدکریمپور-رئیسهیات
مدیره انجمن شــرکتهای حمل و نقل
بینالمللی با اشــاره به مــواد قانونی و
بخشنامههای مختلف ،از امتناع اداره کل
ت بر ارزش
امور مالیاتی استان در اخذ مالیا 
افزوده از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی گالیه کرد.
احمد زمانیان در نشســت خبری با اصحاب رســانه با اشاره
به دســتورالعملهای اداره کل امور مالیاتی خراســان رضوی
اظهار کرد :براساس قانون درآمدهای شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی به جهت اینکه کاالیی را از مبدایی به خارج از کشور
منتقل میکند ،معاف از مالیات است .براساس ماده  141قانون
مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف
که به صورت عبوری یا ترانزیت به ایران وارد میشــود و بدون
تغییــر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشــود،
مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد .این موارد مورد قبول اداره
امور مالیاتی نیست.
وی ادامــه داد :به جهت اینکه براســاس قاعده ،درآمد ارزی
حاصل از مبادالت با خارج از کشــور باید به کشــور بازگردد،
این ماجرا دســتاویزی علیه ماست .باید توجه داشت سیستم
بانکی تحریم اســت و ما نمیتوانیم ارز را بازگردانیم و این قابل
اجرا نیســت .تمام این پولها یا به صورت ریالی به داخل وارد
میشــود و یــا از طریق یک کار پرخطر ،از طریــق راننده ،ارز
منتقل میشود اما متاسفانه این شرایط مورد قبول اداره کل امور
مالیاتی نیست.
زمانیان تصریح کرد :در حال حاضر بیش از  50شرکت حمل
و نقل در استان تعطیل شده و برخی دیگر نیز در آستانه تعطیل
شدن است .برخی از شرکتها نیز درصدد انتقال از این استان
هستند.

شرکتهای فعال خراسانی در بوس و فرابورس

تغییراتبورس درهفتهاخیر
جـــدول فوق  ،قیمت پایانی  5روز اخیر معامالتی،
شــرکتهای فعال در بـــورس و فرابورس و تغییر
یک هفته اخیر آنها را نشان می دهد.
نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

5/71

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

5/38

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

19/74

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

9/68

5

غشهد(شهد ایران)

-0/39

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

5/97

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-1/39

8

سخاش(سیمان خاش)

-0/37

9

سقاین(سیمان قائن)

1/81

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

5/47

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

8/04

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

0/94

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

1/67

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-2/03

15

فخاس(فوالد خراسان)

-0/66

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

5/4
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کیوان ساکت از چند و چون شکل گیری ایده نماهنگ «نگاه» میگوید

حمایت موسیقایی ازبیمارانسرطانی

دنیایاقتصاد-قطعه«نگاه»باتهیهکنندگی
و نوازندگی کیوان ساکت و با صدای ساالر
عقیلی هفته گذشته در فضای مجازی منتشر
شد .این اثر که این هفته قرار است به صورت
رسمی رونمایی شود برای حمایت از بیماران
سرطانی تولید شــده و در نماهنگ آن ،به
نقش بیماران سرطانی در اجتماع و هنر اشاره
شده است .رونمایی از این اثر بهانهای شد تا
پرسش و پاسخی با کیوان ساکت ،آهنگساز
نامی خراسانی ترتیب دهیم.
 zدر مورد پیشزمینههای تولید نماهنگ «نگاه» و
سایر همکاریهایی که با مرحوم فریدون مشیری
داشتهاید ،توضیح دهید.

طی سال آخر حیات مرحوم فریدون مشیری،
من برای آهنگین کردن شــعر «کوچه» بارها با
ایشــان تماس داشتم و پس از آهنگسازی برای
هر بخش ،نظر او را جویا میشدم .من چند قطعه
موسیقی خدمت اســتاد بردم تا ایشان روی این
قطعات شــعری بسرایند .یکی از این اشعار ،شعر
«نگاه» بود .این آهنگ را یک مرتبه با ســازهای
ایرانی اجرا کردیم ولی بعدها با ترکیب ســازهای
دیگری آن را تولید کردیم.
نهایتــا از آقای ســاالر عقیلی خواســتیم این
شــعر را دوباره بخوانند .طی صحبتی که با مازیار
رضاخوانی(کارگردان اثر) داشتیم ،قرار شد نماهنگی
برایمبتالیانبهبیماریهایمختلفینظیرسرطان،
ام اس ،بیماری پروانهای و ...انجام دهیم .در نهایت

قطعه «نگاه» با تهیه کنندگی و نوازندگی کیوان ساکت و خوانندگی ساالر عقیلی تولید شده است

روی آهنگی که آقای ساالر عقیلی خوانندگی کرده
بود ،کلیپی برای بیماران سرطانی تولید و تهیه شد.
این نماهنگ نگاهی متفاوت به بیمار سرطانی
داشته و به جای اینکه مضامین از نگاه بیمار بررسی
شود ،از منظر عاشقانه به این کار پرداخته شده است.
من روی اشعار دیگری از مرحوم مشیری مانند
کوچه ،گلهای افسرده و ...نیز کار کردهام و ایشان
هم در چند مورد برای کارهای من ترانه سرودند.

 zسبک موسیقایی این کلیپ چیست و در چه سبکی
تهیه شده است؟

در موسیقی ایرانی آهنگسازی به دو شیوه صورت
میگیرد که یک مورد تکصدایی است .این شیوه
بیشتر با سازهای ملی و ســنتی سازگاری دارد.
شــیوه دیگر ،این است که برای هر ساز به فراخور
وسعت و توانایی آن ،نت ویژهای نگاشته میشود
و تنظیم آهنگ با توجه به هارمونی ،شکل خاصی

پیدا خواهد کرد.
موسیقی نگاه ابتدا به صورت ارکستر مجلسی،
یعنی ترکیبی از ســازهای ایرانی و خارجی ،اجرا
شــد ولی در کلیپ نهایی ،موسیقی این نماهنگ
با ترکیب سازهای مختلف مانند پیانو ،شورانگیز،
گیتارالکتریک و ...تولید شد.
zشما اهل خراسان هستید و در خانواده ای که با دارو و
داروخانه سروکار داشته رشد کرده اید ،به زعفران هم

بسیار عالقمندید و به این محصول عرق دارید و نسبت
به معرفی زعفران و خواص و اقتصاد آن در فرصتهای
مختلف در دنیا زمان میگذارید و آنطور که شنیده ایم
در طرح توسعه ارزشهای روستایی تار هم به مناطق
محروم و زعفران خیز کمک میکنید .لطفا در اینباره
و دلیل همکاریتان با نوین زعفران برای تولید اثر
«نگاه» توضیح دهید.

پدر من موسس یکی از بزرگترین داروخانههای
ایران در دهــه  40تا نیمههای دهه  80بود و در
عین حال به کشت زعفران اشتغال داشت و همیشه
روی محصول زعفران به عنوان یک محصولی که
چند بعدی اســت ،تاکید فراوانی داشت .یک بعد
زعفران این است که محصول سنتی ایرانی و یک
طعمدهنده ایرانی است .دوم اینکه زعفران عالوه بر
خواص بیشماری که دارد ،در جذب بهتر داروها و
افزایش اثرگذاری آن نقش زیادی دارد .در ایران،
شرکت نوینزعفران برای پیشبرد فرهنگ و هنر
در بین تولیدکنندگان زعفران و صنایع مرتبط با
آن پیشــگام بوده و همواره در حمایت از هنر ،به
ویژه هنری که در خدمت مردم درد کشیده بوده،
پیشقدم بوده است .این شــرکت با ایجاد طرح
توســعه ارزشهای روستایی که به اختصار طرح
«تار» نام دارد ،برای توسعه هنرهای سنتی در بین
عالقهمندان به تولید زعفران فعالیت کرده و این
ذوق و حسن انتخاب نام تار که برگرفته از توسعه
ارزشهای روستایی است ،نشاندهنده عالقه این
گروه عظیم به فرهنگ و هنر و تولید مواد غذایی
سنتی است.

درجلسهدبیرخانهجشنوارهانتخابکارآفریناننمونهتاکیدشد

پرهیز وزارتخانهها ازمقابلهمقراردادنتشکلهایبخشخصوصی

دنیای اقتصاد -رئیــس کانون کارآفرینان
خراسان رضوی گفت :جیب کارآفرین را می
شمارند بدون این که بگویند این کارآفرین چه
راه دشواری را آمده و چه دشواری هایی را پیش
رو دارد .بدون این که بدانند اینگونه برخورد
کردن چه عواقب منفی برای جامعه دارد.

محمدحسین روشنک در دومین
جلسه دبیرخانه جشنواره انتخاب
کارآفرینان نمونه ملی و استانی در
مشهد تصریح کرد :انتقادات ما
تنها متوجه دولتیها و بطور کلی
همه منصب داران نیست بلکه در میان بنگاه های
دولتی و خصولتی و نمونه هایی از بخش خصوصی
هم عده ای را داریم که تمامیت خواه هســتند و به
دنبال حذف کســب و کارهای کوچک و متوسط و
بومی .آنها به دنبال رانت می روند و به همین خاطر
هیچ کارآفرین غیرشفاف ،غیر متعهد و دارای بدهی
معوقه را تایید نمی کنیم .ما از کارآفرینی که حقوق
کارگرش را نمی دهد ولی خودروی 3میلیارد تومانی
ســوار میشود ،حمایت نمی کنیم .ما از کارآفرینی
تقدیر می کنیم که وقتی مجبور باشــد یک نیروی
خود را تعدیل کند ،شب تا صبح خواب به چشمانش
نیاید .دغدغه زن و بچه آن کارگر را داشته باشد حتی
اگر مجبور به تعدیل نیرو شود.
وی اضافه کرد :اقتصاد ایران با بهره گیری از کمک
بنگاه های خرد و متوسط با مزیت بومی که دارد می
تواند از بن بســت ها از جمله تحریم ها خارج شود.

امروز شخصی مثل «مهندس حمیدی»
با سال ها تالش شبانه روزی اش برای
اشتغالزایی و کار شفاف و سرمایه
گذاری که تعهداتش را بموقع انجام
داده ،بدهکاری بانکی معوق ندارد
و از رانت بهره ای نبرده و نمیبرد،
از جامعه اش احترامی که شایسته
تالشگری چون او باشد ،دریافت نمی
کند ،چرا؟ چون ما به مردم نگفته ایم
که کارآفرینی «ارزش» است

همه باید بدانیم متاسفانه فرهنگ جامعه ما اجازه نمی
دهد که یک کارآفرین بخش خصوصی مجموعه ای به
عظمت ایران خودرو داشته باشد .اگر بخش خصوصی
واقعی بخواهد صاحب یک بنگاه کالن اقتصادی باشد
فضای ساخته میشود که کار را غیر ممکن میکند؛
به همین دلیل می بینیم که همه بنگاه های بزرگ
امروز دولتی و خصولتی که با رانت و دوپینگ خزانه
و یا جیب مردم سر پا ایستاده اند.
روشنک خاطرنشان کرد :در این فضای نابرابر است
که تقدیر از کارآفرینان نمونه ملی و استانی بخش
خصوصی واقعی را با وحدت و انسجام تشکل ها واجب
می دانیم و امیدواریم که فرهنگ احترام «کارآفرینی»
بخش خصوصی بر جامعه غالب شود .وزارتخانه ها هم
تالش نکنند چون گذشته که کارگر را مقابل کارفرما
و برعکس قرار داده بودند ،حاال تشــکل های بخش
خصوصی را مقابل هم قرار دهند.
وی به این نکته اشاره کرد که برگزاری جشنواره
انتخاب کارآفرین نمونه ملی و استانی در مشهد و هر
همایشــی از اینگونه بهانه ای است برای دلجویی و
تکریم کارآفرینانی که در این سال ها از طرف عدهای
قلم بدست و تریبون داران و حتی صدا وسیما ناآگاهانه
و یا ناشیانه زالوصفت و مرفه بی درد خوانده شدند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود :در
تمام این سال ها در سریال های تلویزیونی و فیلمهای
سینمایی کســی که برای ده ها و صدها و هزاران
کارگر شغل ایجاد کرده و میکنند را شخصیت بد
داستان تعریف کردند ،رسانه ها نیز تالش کردند تا
«کارآفرینی» را بد جلوه دهند و نقش منفی همیشه
از آن تولید کننده و بازرگان بود.
وی بــه رضا حمیدی ،یکــی از کارافرینان نامی
خراسان و کشور اشاره و اضافه کرد :امروز شخصی
مثل «مهندس حمیدی» با ســال ها تالش شبانه
روزی اش برای اشــتغالزایی و کار شفاف و سرمایه
گذاری که تعهداتش را بموقع انجام داده ،بدهکاری
بانکی معوق ندارد و از رانت بهره ای نبرده و نمیبرد،
از جامعه اش احترامی که شایسته تالشگری چون او
باشد ،دریافت نمی کند ،چرا؟ چون ما به مردم نگفته
ایم که کارآفرینی «ارزش» است.
روشنک خاطرنشان کرد :یک گواه برای این موضوع
این است که اگر یک «مهندس حمیدی» همزمان با
یک مدیر اداره ای دولتی وارد جلسه ای شود ،سخنران
یا مجری بارها اسم آن مدیر اداره را مطرح می کند و

به او خیر مقدم می گوید ولی از «حمیدیها» نامی
نمی برد .شخصی که صاحب جلسه است این موضوع
را دیکته نکرده ،فرهنگ غالب جامعه به گونه ای شکل
گرفته که مدیر دولتی که البته محترم و با ارزش است
ارج و قرب بیشتری از یک کارآفرین زحمتکش با توان
ایجاد هزاران شغل بخش خصوصی دارد.
zضرورت فرهنگسازی برای تکریم کارآفرینان

رئیس کانون کارآفرینان خراســان رضوی تاکید
کرد :ما قدردان تالش همه مدیران دولتی هستیم
ولی امثال «آقای حمیدی» که چند برابر یک مدیر
یا کارمند دولتی در طول سالها تالش کرده ،نه یک
روز تعطیلی دارند و نه باال رفتن سن از مسئولیت و
تالش شان کم می کند .وی تاکید کرد :سوال اساسی
این است که در برابر این همه تالش جامعه چقدر به
او بها داده است؟ آیا قدرش را دانسته ایم؟ من دست
مدیران زحمتکش دولتی را می بوسم ولی مجری و معیشت مردم را از طریقی به جز پول نفت می طلبد
سخنران مراسم های ما باید به مردم بگویند که به باید «کارآفرین» را قدر بداند.
احتــرام «مهندس حمیدی» کارآفرینی که هزاران
روشنک روی کارآمدن رزم حسینی در استانداری
شغل ایجاد کرده است ،به پاخیزید.
خراسان رضوی که گفته بود «فرش قرمز پیش پای
روشنک اضافه کرد :چه چیزی به یک کارآفرین کارآفرینان پهن می کنیم» را امیدبخش خواند و گفت:
در برابر این همه فشارها و تنگناهای اقتصادی انگیزه آقای رزم حسینی فضای تولید و تجارت و کارآفرینی
می دهد تا در شرایط سختی تحریم ها کار را تعطیل را با تمام وجود درک کرده و می داند که ایجاد یک
نکند و کارگرانش را راهی منزل نکند؟ آن عشــق شغل چه دشواری هایی دارد .مدیری توسعه گراست
است؛ جامعه باید به کارآفرینان عشق بدهد ،امروز و بر خالف عده ای تنگ نظر ،با کارآفرینان رقابت و
زمانش رسیده که صداوسیما ،مطبوعات و اهالی قلم حسادت ندارد .درحالیکه ما بارها شاهد بوده ایم که
از کارآفرینی تقدیر کنند .اگر اقتصادی پویا و استوار یک مدیر دولتی وارد رقابت نانوشته ای با کارآفرین
می خواهیم که اشتغالزایی و بهبود فضای کسب و می شــود ،هر امضایی کــه بخواهد بزند با خودش
کار را به دنبال داشته باشد غیر از کارآفرینی و بهره محاسبه می کند که از این امضای من چه منفعتی
گیری از دانش کارآفرینان بویژه در بخش خصوصی نصیب این کارآفرین می شود.
خالص غیر رانتی راه دیگری نداریم .وی اضافه کردz :بخشنامههای متعدد بازارهای صادراتی را از بین
ما در گذشته سال ها کارگر و کارآفرین را در مقابل میبرد
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان
هم قرار دادیم .تا جایی که کارآفرین ما می ترسید از
مقابل اداره کار عبور کند .ما در گذشته در رسانه ها رضوی با اشــاره به اهمیت برندسازی در دو حوزه
و تریبون های خود نشان دادیم که می توان کارگر را داخلی و صادراتی عنوان کرد :در خراسان برندهای
بر علیه کارآفرین تحریک کنیم ،امروز باید بپرسیم که مرغوبــی در بازارهــای هدف صادراتــی داریم اما
مسئولیت این «کارآفرین ستیزی» که بیکاری جوانان بیبرنامگی دولت باعث شده در حفظ برندها خیلی
امروز را به دنبال داشته با کیست؟ بیکاری امروز از کجا موفق نباشــیم به عنوان مثال در بازار آسیای میانه
نشات گرفت؟ این مقدمه را گفتم تا ضرورت تقدیر از  15برند موفق داشتیم که همین بخشنامهها سبب
شــد جایگاه خود را از دست بدهند به طوری که از
کارآفرینان شفاف و صادق و غیر رانتی حس شود.
وی تاکید کرد :امروز به جایی رسیده ایم که بگوییم بعضی از آنها حتی دیگر نام و نشانی هم باقی نماند.
وی بــا تاکید بر اینکــه در بازارهای آینده کاالی
اگر کسی بدون رانت و فساد صاحب ثروت حتی بسیار
زیاد شد نباید تقبیح شود و اگر جامعه اشتغال ،رفاه و بدون نام و نشــان جایگاهی نخواهد داشــت و باید

تولیدکنندگان به دنبال برندســازی باشند ،گفت:
باید توجه داشت که صاحبان برترین برندها در دنیا
لزوما صاحب کارخانه نیستند و این را باید دانست
که تخصص کارخانهداری با تخصص برندسازی دو
موضوع جدا از هم می باشــند و کسی که تخصص
تولیــد دارد لزوما دارای تخصص درحوزه برندینگ
نیست و برعکس.
روشــنک خاطرنشــان کرد :ایده برندســازی از
تشکلهای بخش خصوصی خراسان شکل گرفته
و ما نسبت به سایر استانهای کشور در این زمینه
پیش رو هستیم ،گفت :سابقه برندسازی در کشور
شــاید به  15ســال برســد و از آن زمان تاکنون
گامهای بســیار خوبی در این حوزه برداشتهایم که
یکــی از این اقدامات برگــزاری همایش برندینگ
توسط انجمن مدیران صنایع خراسان بوده که جای
تقدیر دارد.

در گذشته در رسانه ها و تریبون های
خود نشان دادیم که می توان کارگر
را بر علیه کارآفرین تحریک کنیم،
امروز باید بپرسیم که مسئولیت این
«کارآفرین ستیزی» که بیکاری جوانان
امروز را به دنبال داشته با کیست؟
بیکاری امروز از کجا نشات گرفت؟

مدیرکلکارخراسانرضویخبرداد

اعطای۱۰میلیاردتومانتسهیالتمشاغلخانگی
دنیای اقتصاد -مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خراسان رضوی از اعطای ۱۰
میلیارد تومان تسهیالت مشاغل خانگی
در خراســان رضوی از ابتدای امسال
خبر داد.
محمد سنجری اظهار کرد :از ابتدای سال  ۹۸تاکنون  ۱۰میلیارد
تومان تسهیالت در حوزه مشاغل خانگی در راستای اجرای برنامههای

توسعه اشتغال به فعاالن این بخش پرداخت شده است.
مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی گفت:
شــرکتهای تعاونی نقش و جایگاهی ویژه در زمینه رونق تولید
و اشــتغال استان داشتهاند و بخش تعاون به عنوان بخش مردمی
اقتصاد در توسعه اشتغال ،فقرزدایی و گسترش عدالت اجتماعی
نقش و تاثیر بسزایی دارد .وی افزود :همه ما باید رفتارها و تصمیمات
غلط خود در رابطه با تولید و فضای کســب و کار را اصالح کنیم

تا در شــرایط افزودهشدن مشکالت حوزه کسب و کار شاهد عدم
اثرپذیری تحریمها در حوزه تولید باشیم .سنجری با اشاره به نهادینه
شدن حضور بانوان در پستهای مدیریتی بیان کرد ۴۹.۵ :درصد
جمعیت استان بانوان هستند و در خراسان رضوی زنان  ۲۶درصد
اعضای شوراهای شهر و روستا را تشکیل میدهند ۲۰ .درصد نرخ
مشارکت اقتصادی نیز متعلق به این گروه از جامعه است که باید
تالش کنیم بستر حضور بانوان را بیش از پیش افزایش دهیم .در

حال حاضر  ۵۷۸تعاونی فعال در سطح استان داریم که  6000نفر
عضو این تعاونیها هستند .وی تشکیل تعاونیهای بانوان در سال
گذشته را به عنوان یکی از اقدامات خوب و موثر در مسیر توسعه
اقتصاد مقاومتی برشــمرد و تاکید کرد :از ابتدای سال  ۹۸تاکنون
 ۱۰میلیارد تومان تسهیالت در حوزه مشاغل خانگی در راستای
اجرای برنامههای توسعه اشتغال به فعاالن این بخش پرداخت شده
و حمایتها در این حوزه تا حد توان ادامه مییابد.
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رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره استفاده ابزاری از تشکلها هشدار داد

کنونی در اســتان واقعی هســتند و با همراهی این
تشــکلها و دانشــگاه فردوسی و ســازمان جهاد
کشاورزی ،ســند ســازگاری با کم آبی یا همیاران
اســتان برای اولین بار تهیه شــده که کاری بسیار
ارزشمند اســت .امروز ســندی داریم که باید آن
را نقد کنیم؛ در ســال  1405باید به کسری مخزن
صفر برســیم و این برای همه دشتها شروع شده
و اســتاندار و فرماندار پیگیر موضوع هســتند .وی
تاکید کرد :شرکت آب ظرفیتهای آبی استان را در
خدمت اتاق بازرگانی میداند تا از این ظرفیتها برای
توسعه بخش گردشگری و افزایش درآمد کشاورزی
استفاده شود .خراســان رضوی دارای ظرفیتهای
آبزی پروری عالی اســت اما از این موقعیت استفاده
نمیکنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان ابراز کرد:
اتاق بازرگانی هر کمکی از ما برای افزایش ســرمایه
گذاری در این زمینه بخواهند در خدمت هســتیم.
از طرفی ،فهرســت چشــمه های اصلی استان که
میتوان برای توســعه گردشــگری از کمک اتاق
استفاده کرد را در اختیار اتاق قرار میدهیم.

رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس هم بر لزوم
توجه هر چه بیشتر اتاق بازرگانی به بخش کشاورزی
تاکید کرد و گفــت «امروز باید بپرســیم که آیا از
ادغام بخش کشاورزی با مجموعه اتاق به آنچه می
خواستیم رســیدیم؟ گمان می کنم هنوز تا نقطه
ایده آل فاصله اســت و ســهم و اثری که این بخش
در سیاســتگذاری های اتاق دارد ،در نقطه مطلوب
آن نیست» وی درخواست کرد که کشاورزی ،آب،
منابع طبیعی و محیط زیســت به صورت یکپارچه
در عنوان این کمیســیون دیده شود چون ساختار
متناظر آن در مجلس فعال است.
کیخــا همچنیــن وعدههایــی دربــاره ارتباط
کمیســیون کشــاورزی مجلس با کمیسیونهای
همنامش در اتاقهای بازرگانی سراســر کشور داد
و از رئیس اتاق ایران خواســت که زمینــه را برای
برگزاری نشســتی مشــترک در این زمینه فراهم
کنــد تا مجلســیها بهتر بتوانند پــای حرفهای
فعاالن حوزه کشاورزی بنشینند؛ درخواستی که با
قول شــافعی مبنی بر برگزاری این جلسه ظرف دو
ماه آینده همراه بــود .رئیس اتاق ایران همچنین به
تالش پارلمان بخش خصوصی برای جبران مافات
کم توجهی به این بخش در ســالهای اخیر اشاره
کرد و گفت« :عالوه بر کمیســیون کشاورزی ،دفتر
تخصصی این حوزه نیز فعال شده تا پیشبرد سریع
تر این بخش را دنبال کند .این در حالیاست که سایر
بخشهادفترتخصصیندارند.دراتاقایراننیزمرکز
مطالعات راهبردی آب و کشاورزی را تشکیل دادیم
تا در حوزه آب جبران مافات کرده باشیم .تاکید ما نیز
سرعت دهی به امور در بخش کشاورزی اتاق است تا
بهنقطهمطلوببرسیم».

آسیبتشکلسازیدولتی

حضور کشــاورزان واقعــی در پارلمــان بخش
خصوصی و عضویت آنها در کمیســیون کشاورزی
اتاق ،از دیگر مباحثی بود که تاکید شافعی را به دنبال
داشت؛ رئیس اتاق ایران البته به این نکته اشاره کرد
که در این زمینه دچار مشکل آیین نامه ای هستیم و
باید آن را حل کنیم و آیین نامه ویژه ای برای حضور
کشاورزان داشته باشیم .او گفت که به دنبال تسهیل
شرایط ورود و عضویت کشاورزان در اتاق هستیم.

دنیایاقتصاد-تقریبادوهفتهپیشبودکهدرجلسههیاتنمایندگاناتاقبازرگانیخراسانرضوی،روسایکمیسیونهای
زهرا صفدری
خبرنگار
تخصصیاتاقمشخصشدندوریاستکمیسیونکشاورزیوآبهمچوندورهگذشتهبهعلیشریعتیمقدممحولشد.
این کمیســیون اواخر هفته گذشته اولین جلسه سال 98خود را با دعوت از احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و با حضور
غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران و روسای برخی تشکلهای کشاورزی خراسان رضوی برگزار کرد .جلسه ای که در آن شافعی و کیخا
از وجود تشکلهای زیاد بخش خصوصی و تضاد ناشــی از موازی کاری آنها گالیه کردند؛ رئیس اتاق ایران به تشکل سازی از سوی دولت و
وزارتخانه های مختلف انتقاد کرد و گفت «وظیفه دولت تشــکل سازی نیست» و بهتر است با الگوبرداری از دیگر کشورها در این زمینه ،از
ایجادتضادناشیازفعالیتتشکلهایموازیجلوگیریشود؛تشکلهایاقتصادیبایدازبطنبخشخصوصیشکلبگیرندومعتقدبودکه
وزارتخانه ها در حال استفاده ابزاری از تشکلهایی که ایجاد کرده اند ،هستند .شافعی این را هم اضافه کرد که «فهرست تمامی تشکل های
کشور را احصا کردیم و پیشنهادها برای ادغام مواردی که موازی کاری وجود دارد و عرصه هایی که در آن ها با خالء مواجهیم و نیازمند ایجاد
ساختاری تشکلی هستیم ،آماده است و تا دو ماه دیگر آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد ».او خاطرنشان کرد :مجلس باید راه حلی برای این
موضوع پیدا کند؛ مراکز متعددی در کشور هستند که تشکل ایجاد می کنند ،حتی وزارتخانه هایی مثل کشور ،کار ،صمت و کشاورزی هم در
حال ایجاد تشکل هستند؛ این درحالیست که وظیفه دولت ایجاد تشکل نیست .او البته بر لزوم جلوگیری از ورود به مسائل سیاسی توسط
تشکل های اقتصادی تاکید و تصریح کرد :ما تشکل اقتصادی هستیم و ورود ما به مسائل سیاسی یعنی نابودی تشکل و اهداف مورد نظر آن.
وظیفه اصلی اتاق مشورت دادن به قوای سه گانه است.

شافعی :فهرست تمامی تشکل های
کشور را احصا کردیم و پیشنهادها
برای ادغام مواردی که موازی کاری
وجود دارد و عرصه هایی که در آن
ها با خالء مواجهیم و نیازمند ایجاد
ساختاری تشکلی هستیم ،آماده است
و تا دو ماه دیگر آن را به مجلس ارائه
خواهیمکرد
شافعی در بخش دیگری از سخنانش نقشه راهی
برای پیشــبرد اهداف اتاق در کمیسیون کشاورزی
این تشکل مشخص کرد؛ او از اعضای این کمیسیون
خواســت تا با توجه به مســائل خراسان رضوی ،در
برنامهریزی ها و اقدامات خــود اولویت بندی الزم
را انجام داده و مشــکالت و مسائل را به خوبی رصد
کنند .رئیس اتاق ایران اضافه کرد :کمیسیون های
تخصصی اتاق ها ،نمی توانند همه مشکالت کشور
را حل و فصل کنند و برای افزایش بهره وری و ایجاد
یک خروجی موثر ،بهتر است چند مشکل خاص را
در اولویت قرار داده و راهکارهای رفع آن را تا مرحله
تحققپیشببرندزیرااینرویه،خروجیکارآمدتری
خواهدداشت.
علی شریعتی مقدم ،رئیسکمیسیون کشاورزی و
آب اتاق مشهد هم در این جلسه از اهداف کمیسیون
در دوره جدیــد فعالیتش گفت و به انســجام این
کمیسیون با همراهی دانشــگاه و تهیه سند آب با
همکاری دســتگاههای اجرایی در دوره گذشــته
اتاق اشــاره کرد .او گفت :با توجه به رویکرد اتاق در
بخشهای کشاورزی و آب و محیط زیست و ...نقش

شریعتی :دو دشت را با کمک وزارت
جهاد کشاورزی و کشاورزان و
تولیدکنندگانمنطقهدرراستای
کاهش مصرف آب انتخاب خواهیم
کرد تا رفته رفته کسری  5میلیارد متر
مکعبی آب استان را جبران کنند

zتخصیص آب جدید به کشاورزان ندهید

عکس :روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد

zتاکید بر حضور کشاورزان واقعی در اتاق بازرگانی

شافعی :تشکل های اقتصادی باید از بطن بخش خصوصی شکل بگیرند

پارلمان بخش خصوصی هم با حساسیت بیشتری
در ایــن دوره همراه خواهد بود .هدف ما در این دوره
فعالیت کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد این است
که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و اتاق بتواند
طرحهای تهیه شــده را به صورت الگویی ارائه دهد
و مصــرف آب را در این بخش با حفــظ بهره وری
آب کاهش دهیم؛ با تولیــد گلخانه ای و ترکیب آن
با آمایش سرزمین و الگوی کشــت تا چند ده برابر
مصرف آب کاهش می یابد.
او از انجام حداقل دو پژوهش در ســال توســط
کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد خبر داد و از هدف
گذاری برای پژوهشهای کاربردی گفت .همچنین
به این اشاره کرد که دو دشت را با کمک وزارت جهاد
کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه در
راستای کاهش مصرف آب انتخاب خواهیم کرد تا
رفته رفته کسری  5میلیارد متر مکعبی آب استان
را جبران کنند.
شریعتی مقدم سرمایه گذاری را یکی از حلقه های
مفقوده در بخش کشــاورزی و آب خواند و تصریح
کرد :در احداث گلخانه مشــکالت زیادی داریم .از
طرفی ،باید به سمتی باالتر برویم و کشاورزی علمی
و نوین و زنجیره ارزش ایجاد کنیم و الگوهای موجود
در این بخش را معرفی کنیم.
شــهرام عیدی زاده ،سرپرســت دفتر کشاورزی
اتاق مشهد هم به تشریح برنامهها و هدفگذاریهای
انجام شده برای کمیسیون کشاورزی اتاق پرداخت؛
کاهــش مصرف آب و افزایش بهــره وری ،پیگیری
مسائل و مشــکالت فعاالن اقتصادی و تشکلهای
حوزه کشــاروزی و آب و دام و ،...توســعه صادرات
پایدار و مستمر محصوالت کشــاورزی و ارزآوری،
جذب و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،
آب ،صنایــع تبدیلی و محیط زیســت ،حمایت از
استارتآپها ،شتاب دهنده ها و فناوری های نوین
در بخش کشــاورزی و تمرکز بر تولید اقتصادی در
بخش کشاورزی و ایجاد زنجیره ارزش قدرتمند در

این بخش ،اهدافی بود که عیــدی زاده مطرح کرد.
البته کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس پس
از شــنیدن این اهداف ،تاکید کرد که برخی از این
هدفگذاریها موضوعاتی است که از حیطه وظایف
اتاق خارج اســت و بیشــتر به وظایف دستگاههای
اجرایی نزدیک است.
zجای خالی تشکلهای تخصصی در بخش زراعت
و باغی

روسای ســازمان جهاد کشــاورزی و شرکت آب
منطقه ای خراســان رضوی دیگر افــرادی بودند
کــه در این جلســه صحبت کردنــد و توضیحاتی
دربــاره وضعیت کنونی کشــاورزی و آب اســتان
ارائه دادند.
محمدرضا اورانی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی با اشاره به اینکه  96درصد تولید در
بخش کشاورزی توســط بخش خصوصی صورت
میگیرد و  75درصد واحدهای بهره وری متعلق به
این بخش اســت ،گفت :حرکت بخش خصوصی به
سمت نهادگرایی و ساختارگرایی بیش از هر چیزی
امروز ضرورت دارد چون دولت نه توان و نه منابع الزم
را دارد که با هر بهره بردار به طور مســتقیم کار کند.
در خراســان رضوی  338هزار بهره بردار کشاورزی

اورانی :یکی از اشکاالتی که در زمینه
تشکلهای بخش کشاورزی وجود دارد
این است که قریب به اتفاق مدیران
این تشکلها از بخش دام و طیورند
درحالیکه دام و طیور در استان 35
درصد ارزش ناخالص اقتصادی را در
اختیار دارد و بخش زراعت  22درصد
و بخش باغی  43درصد این ارزش را

حضور دارند که باید به سمت تشکلها بروند اما یکی
ازاشکاالتیکهدرزمینهتشکلهایبخشکشاورزی
وجود دارد این اســت که قریب به اتفاق مدیران این
تشکلها از بخش دام و طیورند درحالیکه دام و طیور
در اســتان  35درصد ارزش ناخالص اقتصادی را در
اختیار دارد و بخش زراعت  22درصد و بخش باغی
 43درصد این ارزش را.
وی ادامــه داد :در زمینــه محصــوالت باغی و
زراعی تشــکلهای تخصصی نداریم و در بسیاری
از محصوالت صیفی و باغی کسی نمیتواند صدای
کشاورز را برســاند .بنابراین یکی از درخواستهای
ما توجه کمیسیون کشــاورزی اتاق به این موضوع
است و زیربخش زراعت و باغی در قالب تخصصی و
محصوالت خاص و مزیت دار باید در این کمیسیون
ساماندهیشود.البتهاورانییکیازچالشهایعمده
در تشکلهای بخش کشاورزی را حضور بازنشسته
های سازمان تعاون روستایی یا جهاد کشاورزی و...
خواند که  35سال در دولت خدمت کرده اند و سپس
با رویکردی دولتی وارد تشکلها میشوند.
zحذف  20تشکل دولتی ساز در حوزه آب

محمد عالیــی مدیرعامل شــرکت آب منطقه
ای خراسان رضوی هم به تشــریح میزان برداشت
از منابع آبی تجدیدپذیر اســتان پرداخت و گفت:
نسبت آب برداشت شده به میانگین آب تجدیدپذیر
استان بیش از  120درصد است که در شرایط فعلی
باید  40درصد و در شــرایط منطقی باید  75درصد
باشد .وی ضمن قدردانی از عملکرد اتاق بازرگانی و
تشکلهای کشاورزی بخش خصوصی ،تشکلهای
دولتی ساز را بالی جان شرکت آب دانست و افزود:
از زمانی که مدیریت شــرکت آب استان را برعهده
گرفتم 20 ،تشکلی که این شرکت ایجاد کرده بود را
حذف کردم چون مردم آنها را قبول نداشتند و بعضا
کشاورزنبودند.
عالیی اظهار کرد :تشــکلهای کشاورزی فعال

اما یکی از نکات مهم این جلســه از سوی کامران
داوری ،عضو هیات علمی گروه آب دانشگاه فردوسی
مطرح شد؛ آنجا که داوری از مدیرعامل آب منطقه
ای خواهش کــرد که از تخصیص جدید برای آب به
کشاورزان جلوگیری کند و خطاب به عالیی گفت:
اگر من در موقعیت شما بودم و کسی از من تخصیص
میخواســت ،حتی اگر الزم بود استعفا میدادم اما
تخصیصجدیدینمیدادم.

عالیی :نسبت آب برداشت شده به
میانگین آب تجدیدپذیر استان بیش از
 120درصد است که در شرایط فعلی
باید  40درصد و در شرایط منطقی باید
 75درصد باشد
وی تصریح کرد :ســطح آب زیرزمینی خراسان
رضوی هر ســال کاهش می یابد و شــور میشود
و شــرکت آب هم با صدور مجوزهــای جدید آن را
همراهی و تشــدید میکند .این درحالیست که در
برنامه همیــاران آب میثاقهایی میبندیم که هیچ
تخصیص جدیدی به کسی داده نشود .داوری تاکید
کرد :اگر کسی آب میخواهد نباید انتظار تخصیص
داشته باشد و باید خرید و فروش کند.
خواهش ما این اســت که این مساله بسیار جدی
گرفته شــود؛ یک ســال پایین رفتن ســطح آب
زیرزمینی خیلی حساس است؛ ما نیاز به کاهش 2
میلیارد متر مکعب برداشــت آب در استان را داریم.
وی شرایط امروز آبی اســتان را به مثابه زلزلهای در
استان دانست و گفت :این کاهش سطح آب همزمان
با رشد شهرها و صنعت یعنی نابودی کشاورزی و باید
این موضوع را درک کنیم.
zزعفران نیازمند تصمیمات استراتژیک است

فرشــید منوچهری ،دبیر شــورای ملی زعفران
ایران هم با اشــاره به زعفران بــه عنوان محصولی
استراتژیک در استانهای خراسان رضوی و جنوبی
گفت :این محصول نیازمند تصمیمات استراتژیک
اســت و تقاضا میکنیم کمیســیون کشــاورزی
مجلس یک نفر را به عنوان نماینــده ویژه زعفران
مشــخص کند .اگر نماینده ویژه ای در کمیسیون
کشاورزی مجلس داشته باشــیم ،مشکالت ارزی
و نابسامانی که برخی صادرکنندگان یکبار مصرف
برای زعفران در شــرایط فعلی ایجاد کــرده اند را
میتوان بررسی و پیگیری کرد .وی تعیین نیم درصد
عوارض برای زعفران و هزینه کرد همان نیم درصد
را برای این محصول ،یکــی از راههای حمایت از آن
دانست.

داوری :سطح آب زیرزمینی خراسان
رضوی هر سال کاهش می یابد و شور
میشود و شرکت آب هم با صدور
مجوزهای جدید آن را همراهی و
تشدید میکند .این درحالیست که
در برنامه همیاران آب میثاقهایی
میبندیم که هیچ تخصیص جدیدی به
کسی داده نشود

شهردارمشهددرنشستشهردارانوسفرایشهرهاوکشورهایاسالمی:

بسیاریازمشکالتمردمازطریقگفتوگومیانشهرهاقابلحلاست
دنیای اقتصاد  -شهردار مشهد با بیان
اینکه بسیاری از مشکالت مردم که از
طریق دولتها قابل حل و فصل نیست،
از طریق گفتوگو میان شهرها قابل حل
است ،اظهار کرد :بر این اساس معتقدیم
ارتباط و گفتوگو میان شهرها از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است.

محمدرضا کالیی در نشست گفتوگوی شهرها که با حضور
رییس و جمعی از اعضای شــورای شهر مشهد ،شهرداران و
سفرای کشورهای اسالمی و فارسیزبان برگزار شد ،افزود :اهمیت
ارتباط میان شــهرها و مردمی که دارای پیوندهای اجتماعی،
دینی و اقتصادی هستند ،در زندگی امروز قابل کتمان نیست.
وی اضافه کرد :این موضوع اهمیت و ضرورت گفتوگو میان
شهرهای مسلمان را بیشتر میکند.

کالیی گفت :مشهد به خاطر وجود مرقد مطهر حضرت رضا(ع)
به شهر گفتوگو مفتخر شده و پتانسیل و ظرفیتهای این شهر
آغازکننده مسیر گفتوگو بوده است؛ لذا امیدواریم همه از این
گفتوگوها بهرهمند شوند.
کالیی در حاشــیه این نشست به نقش اجالس گفتوگوی
شــهرها برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی اشاره کرد
و گفت :این اجالسیه میتواند رهآوردهای خوبی در حوزههای

اقتصادی ،به ویژه در شرایط تحریم داشته باشد.
شهردار مشهد افزود :شهرهای اسالمی و پارسیزبان وجوه
اشتراکی زیادی دارند و به همین دلیل باید از این ظرفیت به
بهترین شکل ممکن استفاده شود .وی افزود :تفاهمنامههای
گذشته در این نشست مورد بررسی قرار گرفته و تفاهمنامههای
بعدی نیز در نشســت شهرداران جهان اسالم که پاییز امسال
به میزبانی کشور لبنان برگزار خواهد شد ،به امضا میرسد.

خبر

دبیرنهادمردمیاقتصادمقاومتیخراسانرضوی
تاکیدکرد

ضرورتاحداثنیروگاههایخورشیدیخانگی

دنیای اقتصاد -دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی
خراســان رضوی گفت :به رغم توان استفاده از سوخت
حرارتی و در دســترس بودن این سوخت برای تولید
برق در کشورمان ،اما رویکردهای برنامه ششم توسعه
بر ضرورت تامین برق با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
تاکیدداردوبدینمنظوراحداثنیروگاههایخورشیدی
خانگی در اســتان به عنوان یک گام مهم در این مسیر،
دنبالمیشود.
به گزارش دنیای اقتصاد و بــه نقل از روابط
عمومیاتاقمشهد،علیاکبرلبافیدرجلسه
«کمیته راهبردی بررسی طرح ایجاد 1000
واحد نیروگاه خورشیدی خانگی در استان»
که با هدف درآمدزایی و توسعه پایدار در قالب
مثلث توسعه اقتصادی ،فرهنگی پیگیری می شود ،اظهار کرد:
تاکید ما عمل به برنامه ششم توسعه است اما شرکت برق استان
کهدرجلسهپیشین،اجرایطرحمذکوررافاقدتوجیهاقتصادیو
مالی عنوان کرد ،باید در این رابطه راهکار الزم را ارائه بدهد .به هر
رو اجرای این طرح برکات توسعه ای دارد که نمی توان از آن ها به
سادگی چشم پوشید .وی عنوان کرد :براساس اطالعات موجود،
احداث نیروگاه های خورشــیدی خانگی در برخی اســتان ها
اجرایی شده است پس باید بررســی شود که آیا در آن استان ها
تسهیالت ویژه ای برای این منظور در اختیار متقاضیان قرار می
گیردودورهبازپرداختتسهیالتبهچهشکلیتعریفشدهاست
و یا یارانه های خاصی به مددجویان ارائه می شود.
zشرکت برق مسئولیتی برای تعمیر تجهیزات نیروگا ههای
خانگی ندارد

سعید شریفی ،مدير دفتر بازار برق شرکت توزیع برق خراسان
رضوی در خصوص احداث مزرعههای خورشــیدی عنوان کرد:
شرکت توزیع برق در بحث خرید تضمینی دو نوع قرارداد منعقد
می کند ،نخست قراردادهای مربوط به ظرفیت انشعاب است که
به صورت مشترک با شــرکت پیش بینی شده است .در این نوع
قرارداد بایستی متقاضی حتما انشــعاب برق داشته باشد اما در
نوع دوم متقاضی انشعاب برقی ندارد و در زمینی بالاستفاده قصد
احداث نیروگاه خورشیدی را دارد که در اصطالح به آن «مزرعه
خورشیدی»میگویند.
وییادآورشد:براساسبررسیهایانجامگرفتهاحداث1000
نیروگاه خورشیدی خانگی از نوع اول است و در واقع متقاضیان
انشــعاب برق را دارند و متمایل به احداث نیروگاه خورشــیدی
بر روی پشــت بام های خود هســتند ،در این زمینه هیچ گونه
محدودیتیوجودندارد.
شریفی عنوان کرد :پرداخت های مالی از طریق شرکت ساتبا
(ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) انجام
می شود که این شرکت معیارها و ضوابط فنی خاص خودش را
دارد .لذا اگر معیارهای این شرکت مورد لحاظ قرار گیرد ،عموما
پرداخت ها انجام می گیرد و شرکت توزیع برق در این خصوص
مداخلهایندارد.
وی افزود :همان طور که شــرکت توزیع برق در ســیم کشی
خانــه ها دخالت نمی کند ،این مســئله در خصــوص نیروگاه
های خورشــیدی خانگی نیز صادق است ،به بیان دیگر اگر پنل
خورشیدی دچار مشکل شود ،شرکت توزیع برق هیچ دخالتی
ندارد ،چرا که صرفا کنتور مرز بین شرکت توزیع برق و مشترک
است،پسعمالبحثتعمیرتجهیزاتنیروگاههابرعهدهشرکت
های متخصص بخش خصوصی است و شرکت توزیع برق در این
خصوصهیچمسئولیتیراعهدهدارنیست.
شــریفی خاطرنشــان کرد :به طور کلی احداث نیروگاه های
خورشیدی خانگی اشتغالزایی ایجاد نمی کنند ،بر همین اساس
از منابع مالی تولید اشــتغال نمی توان به این طرح ها اعتباری
تخصیصداد.
شــریفی در خصوص خرید تضمینی برق تولید شده توسط
نیروگاه های خورشــیدی خانگی اظهار کــرد :در حال حاضر
خرید تضمینی برمبنای کیلوواتی 700الی800تومان است که
احتماالاینمبلغافزایشخواهدیافت.
zاحداث نیروگاه های خورشیدی با تسهیالت 10درصدی توجیه
اقتصادی دارد

احسانسدیری،کارشناسناظرطرحهایفتوولتائیکشرکت
برق مشــهد هم عنوان کرد :نیروگاه های خورشیدی باید کامال
تحت نظارت باشــند و مورد بهره برداری صحیح قرار گیرند .لذا
این تفکر که نیروگاه های خورشیدی نیازی به نگهداری ندارند،
اشتباه محض اســت .وی با اشاره به اینکه تمامی نیروگاه ها باید
بر اساس اصول کارشناسی پیش بروند تا نتایج مطلوب حاصل
شود ،تصریح کرد :احداث نیروگاه های خورشیدی با تجهیزات
بی کیفیت ،توجیه اقتصادی را به دنبال ندارد و در آتیه مشکالتی
را برای مشــترکان رقم می زند؛ لذا نگرانی ما آن است که احداث
نیروگاهخورشیدیبا 36میلیونتوماننتایجمثبتیرارقمنزند.
وی خاطرنشان کرد :شرکت توزیع برق مشهد کیفیت تمامی
تجهیزاترابررسیمیکندتااطمینانحاصلشودکهتجهیزات
مصرفی کامال مناسب هستند .بحث گارانتی تجهیزات مصرفی
در نیروگاه های خورشیدی خانگی نیز بسیار حائز اهمیت است،
گارانتی تجهیزات حتما بایستی  5ســاله باشد .سدیری با بیان
اینکه؛ «این گفته که احداث نیروگاه های خورشــیدی خانگی
برای مددجویان توجیه اقتصادی ندارد ،اشــتباه است» ،اظهار
کرد :ســود حاصل از احداث نیروگاه  14تا  15درصد اســت لذا
متقاضیان باید حداکثر تسهیالتی با نرخ  8تا  10درصد دریافت
کنندتااحداثایننیروگاههادارایتوجیهاقتصادیباشد.
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دنیای اقتصاد معایب و مزایای ارزهای دیجیتال را بررسی میکند

zفعالیت 5معدن دیجیتال در حاشیه مشهد

سود و زیان مزارع دیجیتال درخراسان

به گفته مجید آزیز ،مدیر روابط عمومی شرکت
توزیع برق خراســان رضوی ،طی یــک ماه اخیر
 ۱۰مرکز اســتخراج ارز دیجیتال در کاشــمر،
فریمان ،چناران و باخرز کشف شده و برق آنها قطع
شده است.
در همین هفته گذشته خبر رسید که در سبزوار
 24دستگاه اســتخراج كننده ارز ديجيتال کشف
شــده که عامل آن نیز توســط نیــروی انتظامی
دستگیرشدهاست.
به گفته علیرضا کاشــی ،مدیــر روابط عمومی
شرکت توزیع برق مشهد ،در این شهر تخلفی دیده
نشــده زیرا  81درصد مشترکان این شهر خانگی
هســتند و تمایلی به انجام این کار ندارند .کسانی
که مزرعه بیتکوین راهاندازی میکنند ،به دنبال
تعرف ه کم مصرف برق هستند .برای آنها استفاده از
برق کشاورزی ،صنعتی یا دامداری مقرون به صرفه
است .این نوع تعرفه برای  10تا  20دستگاه ماینر
مناسباست.
به گفته کاشــی ،در حال حاضــر  8مورد ماینر
شناســایی شــده که تذکرات الزم به آنها داده
شده و برق محل نیز قطع شــده است .یک واحد
شنشویی 3 ،واحد دامداری و  4واحد صنعتی؛این
واحدها که در حاشــیه شــهر واقع شــدهاند ،کار
تولیدی هم انجام نمیدادند؛ با این حال ،نمیتوان
برای آنها جریمه و یا حکم قضایی صادر کرد .در
واقع براســاس بخشــنامه ابالغی وزارت نیرو ،در
صورتی که مشــترکی مصرف غیرمتعارف دارد،
باید نســبت به قطع برق آن اقدام شود .وی درباره
برخورد با سوءاســتفادهگران گفته با شناســایی
مصرف انشــعاب این واحدها ،مصرف غیرمتعارف
آنها را شناسایی کرده و برای بررسی مساله بازرس
فرستادیم .نهایتا نسبت به قطع برق این مشترکان
اقدام شــدو تا هنگامی که مصرف خود را به حالت
متعارف بازنگردانند ،برق آنها وصل نخواهد شد.
zکم لطفی وزارت نیرو به جوانان؟

اما فعالیت در عرصه اســتخراج ارز دیجیتال که
فشار بسیاری بر مصرف برق کشــور ایجاد کرده،
چه ویژگی هایی دارد؟ به ســراغ رضا قربانی ،یکی
از فعــاالن عرصه بالکچین و ارزهــای رمزنگاری
شــده و همچنیــن ســردبیر ماهنامــه «عصر
تراکنش» میرویم تا ببینیم این تجارت جدید چه
ویژگیهاییدارد.
قربانی با بیان اینکه وزارت نیرو به جوانان کشور
کملطفیمیکند،تصریحمیکند:هرسالتابستان
با توجه بــه پیک مصرف برق ،شــبکه توزیع برق
پاسخگوی این حجم از مصرف نبوده و این مساله
بهانهای برای وزارتخانه است؛ یعنی در حال حاضر
مشــکالتی در صنعت برق وجود دارد که سالیان

zقیمت اصلی برق برای ماینینگ چقدر است؟

دنیای اقتصاد -این روزها خبرهای بسیاری از مصرف برق فراوان ماینرها یا همان دستگاه استخراجکننده ارز دیجیتال به
افسانهآشفته
خبرنگار
گوش میرسد .آنقدر ماجرا باال گرفته که کار به وزرات نیرو رسیده و چند وقت پیش بود که این وزارتخانه دستور قطع برق
تولیدکنندگان ارزهای دیجیتال را صادر کرد و از شــرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق خواست با توجه به در پیش بودن ایام پیک
تابستان،نتیجهاقداماتخودراگزارشدهند.البتهایندستورپسازمطرحشدنانتقاداتبسیاربهتولیدارزدیجیتالبااستفادهازبرقارزان
قیمتدولتیصادرشد.استخراجهربیتکویندرایرانبرابربا  ۳۵۰میلیونریالیابهعبارتی  ۲۷۰۰دالریارانهدولتیبرقرابهخوداختصاص
میدهد.باافزایشماینرها،فشاربرشرکتتوانیربیشترشدهاست.براساسآمار،افزایش 38درصدیایندستگاههادریکماهاخیر،موجب
شدهبرنامهریزیتوانیربرایتوزیعبرقبرهمخورد.میلتونفریدمن(برندهنوبلاقتصاد) 10سالقبلپیشبینیهوشمندانهایدربارهارزهای
مجازی داشــته که باعث کمرنگ کردن قدرت دولتها میشود و ممکن است تبعات منفی به همراه داشته باشد .او گفته این ارزها تبدیل به
راهی برای توسعه تجارت توسط مردم خواهد شــد .به این ارز نوظهر به اصطالح  Cryptocurrencyمیگویند که معادل فارسی «رمز ارز و
یا ارز رمزنگاری شده» است .روزنامه نیویورک تایمز دهم بهمن ماه  ۱۳۹۷گزارشی از توسعه مزرعههای استخراج بیتکوین در ایران منتشر
کرد .در آن گزارش آمده بود یکی از راههای مقابله با تحریمهای مالی و بانکی آمریکا برای ایران ،استفاده از ارزهای دیجیتالی و توسعه مزارع
استخراج بیتکوین است .مزیت این روش برای ایران این است که پیدا کردن رد نقل و انتقاالت مالی در شبکه ارز دیجیتالی به سادگی میسر
نیستووزارتخزانهداریآمریکابهراحتینمیتواندازنقلوانتقاالتبینالمللیمالیایراندراینبخشجلوگیریکند.بهطورمتوسطارزش
هر بیتکوین  11هزار دالر است اما گاهی این رقم به بیش از  16هزار دالر نیز رسیده که همین موضوع موجب رشد  200درصدی استخراج ارز
دیجیتالازسالگذشتهتاکنونشدهاست.مواردیازاستخراجارزدیجیتالدرخراسانرضویومشهدهممشاهدهشدهاستودراینگزارش
قصدداریمبهبررسیابعادموضوعبارویکردمحلیبپردازیموببینیمفعالیتاستخراجکنندگانخراسانیدرچهسطحیاستوآیااینفعالیت
بهدرمعرضخطرقرارگرفتنوضعیتبرقمشهدطیهفتگذشتهارتباطیداردیانه؟
سال است که حل نشده و نمیشود آن را به گردن رابگیرند.فعالیتماینینگیکفعالیتجدیداست جدیدی هم امکان کالهبــرداری و تخلف وجود
صنعتی بیاندازیم که برق مصرف میکند .فناوری که پیچیدگی خاص خــود را دارد؛ در هر فعالیت دارد و نباید این کار را به صورتی جلوه داد که انگار
تماماغیرقانونیاست.
و اطالعاتی کــه باید از
کامپیوتــر اســتخراج
هر سال تابستان با توجه به پیک مصرف برق ،شبکه توزیع برق قربانی دراینباره میگوید:
شــود ،بــرق مصرف
این مســاله نه مواد مخدر
پاسخگوی این حجم از مصرف نبوده و این مساله بهانهای
میکنــد .بنابراین اگر
و نه مشــروبات الکی است
برای وزارتخانه است؛ یعنی در حال حاضر مشکالتی در
میگویند که ماینرهای
امامتاســفانه یــک فضای
صنعت برق وجود دارد که سالیان سال است که حل نشده و
اســتخراج بیتکوین
رســانهای ایجاد شــده که
ماینینگ یک تقلب و تخلف
برق مصــرف میکند ،نمیشود آن را به گردن صنعتی بیاندازیم که برق مصرف میکند
باید پول مصرف برق آن
است.

قربانی تاکید میکند :دولــت تاکنون برنامهای
برایقانونیکردنصنعتنوظهورماینینگنداشته
و تنها از رئیــس بانک مرکزی و وزیــر ارتباطات
میشــنویم که قصــد قانونی کردن ایــن نوع ارز
را دارند .دعــوای اصلی در این صنعت بر مســاله
استخراج ارز نیســت بلکه به نظر میرسد تنها به
مصرف برق آن مربوط است که نباید برق یارانهای
دولت بــه آن تعلق گیرد و الزم اســت تعرفههای
صادراتی برای آن لحاظ شــود.این طرح در دولت
رد شــد اما با بررسیهای بســیار ،به نظر میرسد
آخرین پیشنهاد که احتمال تصویب آن در دولت
زیاد است ،تعیین  ۷ســنت تعرفه به ازای مصرف
هر کیلووات است.
او اضافــه میکند :تــا امروز اســاس اقتصاد ما
یارانهای بوده است؛ هزینه تولید یک کیلووات برق
تولیدی نیروگاههای حرارتی کشور 7209 ،ریال
است .حال دعوای اصلی اینجاست که قیمت اصلی
برق چه مقدار باید باشــد؟ شــرکت توانیر معتقد
اســت که برای این صنعت نمیتوان برق صنعتی
لحاظ کرد چون این نوع برق دارای یارانه اســت.
پیشنهاد هزیته برق مصرفی این صنعت برای هر
یک کیلووات  250تا  720تومان است؛ یعنی برق
را به شیوه صادراتی به فعاالن این حوزه اختصاص
دهند.
zاما سوالی که برای همه پیش میآید این است که
این ارز تا چه حد قابل اعتماد است؟

وی پاســخ میدهد :این سوال همانند این است
که بپرسیم تا چه میزان اینترنت قابل اعتماد است؟
اینترنتبهذاتخودغیرقابلاعتماداست؛اینترنت
یک ابزار و فضای جدید اســت کــه در آن تخلف،
تقلب و کالهبرداری میشود اما در همین اینترنت
تجارت الکترونیکی اتفاق افتاده و در بستر آن پیام
دریافت و ارسال شده و مبادله انجام میشود.
zبرای اولین بار ،قدرت در دستان مردم
قربانی با بیان اینکه امروز Cryptocurrency

در حال خلق دنیایی جدید اســت و برای اولین بار
ارزهایی خلق شدند که هیچ بانک مرکزی و دولتی
پشت آن نیست ،تصریح میکند :این به معناست
که دولتها تمایلی به این نــوع ارز ندارند؛ چه در
ایران و چــه در هر نقطه از جهــان چراکه پول به
دولتها قدرت میدهد.
حالبرایاولینبارمردمصاحبقدرتمیشوند؛
یعنی این امکان بــه وجود آمده کــه مردم ارزی
داشــته باشــند که هیچ دولتی امضا نکرده است.
بنابراین قابل اعتماد بودن این فضا در اختیار خود
آن نیســت بلکه یک فضایی نو ظهوری است که
چالش برانگیز است.

یکبامودوهوایمعافیتمالیاتیصادرکنندگان

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -مدیرکل امور
مالیاتیخراسانرضویگفت:ازمجموعمالیاتی
که در این  ۱۱سال به حساب شهرداری ها واریز
کردیم ۱۴۶۰،میلیارد تومان مربوط به شهرداری
مشهد بوده و پارسال  ۲۵۰میلیارد تومان در
قالب عوارض برای این نهاد واریز شده است.
نشست خبری یحیی یعقوبنژاد مدیرکل مالیاتی

خراسان رضوی به مناســبت روز مالیات در حالی
برگزار شــد که یعقوب نژاد پــس از ارائه گزارش
عملکرد این اداره ،به ســواالت چالشی خبرنگاران
پاســخ قانع کننده ای نداد؛ نمونهاش پاســخ آقای
مدیرکل به دو ســوال خبرنگار دنیای اقتصاد بود.
سوال اول ما از یعقوب نژاد درباره دریافت مالیات از
صادرکنندگان بود؛ صادرکنندگان تا سال گذشته از

هشدارشرکتبرق:

وضعیتمصرف برق
درمشهدقرمزشد

پرداخت مالیات معاف بودند و دی ماه پارسال مصوب
شد صادرکنندگانی که ارز ناشی از فعالیت خود را به
کشور بازنمیگردانند ،از معافیت برخوردار نشوند و
باید مالیات را بپردازند.
اما نکته اینجاست که کشورهای همسایه خراسان
رضــوی در مبادالت تجاری خود از دالر اســتفاده
نمیکنند و مبادالت به صورت ریالی انجام میشود.
در نتیجه صادرکنندگان خراسانی نمیتوانند ارزی به
کشور بازگردانند و از معافیت هم برخوردار نمیشوند؛
یعقوب نژاد در واکنش به این مساله در پاسخ گفت:
صادرکنندگان از پرداخت مالیات معافند و مالک ما
برای تعیین این معافیت پروانه های ســبز گمرکی
است .صادرکنندگانی که در قبال مبادالتشان ارزی
دریافت نمیکنند هم الزم نیست مالیات بپردازند.
البته این پاسخ مدیرکل امور مالیاتی با صحبتهایی
که از صادرکنندگان میشنویم منافات دارد.
ســوال دوم ما دربــاره عدم دریافــت مالیات از
شرکتهای حمل و نقل بینالمللی بود؛ طبق ماده
 141قانون مالیاتهای مســتقیم ،درآمد حاصل از

دنیای اقتصاد -مشهد روزهای گرمی
را پشت سر میگذارد و دیروز در هوای
بیش از  ۴۰درجه ســانتی گراد ،مصرف
برق در این شهرستان به وضعیت هشدار
(قرمز) رسید.
به گزارش ایرنا ،ســخنگوی شرکت توزیع
نیروی برق مشهد گفت :روز گذشته مصرف
برق مشــترکان مشهدی در دمای هوای بین
 ۴۱و  ۴۲درجه ســانتی گراد به هزار و ۵۵۰
مگاوات رسید که بیشترین میزان مصرف برق

از ابتدای امسال تاکنون بود.
علیرضا کاشی افزود :پارسال بیشترین مصرف
برق توسط مشترکان مشهدی در روز اول مرداد
ماه به میزان هزار و  ۵۳۸مگاوات ثبت شد .وی
ادامه داد :هنوز روزهای گرمی را پیش رو داریم
و دمای هوا تا اواســط هفته آینده به اوج خود
میرســد لذا اگر مصرف برق به همین منوال
توســط مشــترکان ادامه یابد و صرفه جویی
الزم صورت نگیرد شــرکت توزیع نیروی برق
مشهد ناگزیر به تنظیم و پیاده سازی جدول

صادرات کاالهای عبــوری و ترانزیتی بدون تغییر
ماهیت ،مشمول مالیات با نرخ صفر میشود ،اما به
گفته تعدادی از شرکتهای حمل و نقل ،اداره کل
مالیات خراســان رضوی مالیات راسی را برای آنها
اعمال میکند .مدیرکل مالیاتی خراسان رضوی اما
زیربار این موضوع هم نرفت و گفت حتی یک مورد
هم این اتفاق نمی افتد و بهتر است اسناد و مدارکی
دال بر این موضوع به ما بدهید.

 93zدرصد از درآمد مالیاتی پیش بینی شده پارسال
محققشد

اما بد نیست سری هم به آماری که مدیرکل امور
مالیاتی خراسان رضوی از مالیاتهای دریافتی اخیر
اســتان اعالم کرد ،بزنیم .یعقــوب نژاد درآمدهای
مالیاتی پارسال استان را  2800میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :این درحالیست که رقم پیش بینی شده
بــرای وصول مالیات  3100میلیارد تومان بود و ما
توانستیم  93درصد از درآمدهای پیش بینی شده
برای استان در سال  97را محقق کنیم.
یعقوب نژاد افزود :در سه ماهه امسال هم 6میلیارد

زمان بندی تأمین برق در شــرایط اضطراری
خواهد شــد .سخنگوی شرکت توزیع نیروی
برق مشهد گفت :این شرکت در حال حاضر
برنامهای برای جدول زمان بندی تأمین برق در
شرایط اضطراری ندارد و اگر شهروندان فقط
 ۱۰درصد در مصرف برق صرفه جویی کنند در
تأمین برق برای مردم مشکلی به وجود نمیآید.
کاشی توصیه کرد مردم کولرهای گازی خود
را روی درجــه  ۲۴و کولرهای آبی را روی دور
کُند تنظیم و در ساعات اوج مصرف برق یعنی

و  600میلیون تومان مالیات وصول شد که این رقم
در مدت مشابه سال گذشته 5میلیارد و  600میلیون
تومان بوده اســت .وی اظهار کرد :از نیمه دوم سال
 ۸۷تا پایان خردادماه امسال  1460میلیارد تومان به
حساب شهرداریها و  760میلیون تومان به حساب
دهیاریها واریز کــرده ایم که از این مقدار 1461
میلیارد تومان به حساب شهرداری مشهد واریز شده
است .مدیرکل مالیاتی خراسان رضوی یادآور شد:
در  ۶ماهه اخیر  430میلیارد تومان استرداد مالیاتی
به صادرکنندگان داشتهایم.
وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر بالغ بر 1500
میلیارد تومان از بدهیهای مالیاتی تقسیط بلندمدت
یک تا  ۳ساله شده است ،گفت :نحوه اقساط مالیاتی
بهگونهای لحاظ شده که فشاری بر تولیدکننده وارد
نیاید و خللی در حوزه اشتغالهای صنعتی و معدنی
ایجاد نشود و البته بسته به شرایط مودی تقسیط را
انجام میدهیم .همچنین در دو سال اخیر در قالب
تهاتر بدهی پیمانکاران با اوراق تسویه خزانه ۹۸۰
میلیارد تومان تهاتر صورت گرفت.

از ساعت  ۱۲ظهر تا  ۱۸بعد از ظهر از استفاده
از وسایل پُرمصرف خودداری کنند.
وی افزود :هیچ خاموشی با برنامهای در سطح
شهر مشهد رخ نداده است و حتی تمام تعمیرات
شبکه به صورت برق دار انجام میگیرد و فقط
بروز حادثه مانند سقوط داربست بر روی شبکه
یا برخورد خودرو با پایههای تیر چراغ برق است
که ممکن است باعث بروز خاموشی میشود.
یک میلیون و  ۵۰۰هزار نفر مشــترک توزیع
نیروی برق در مشهد هستند.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

منشورحقوقشهروندیمشهدرونماییشد

ایسنا  -طی مراسمی با حضور شهردار مشهد و
معاون حقوقی رئیسجمهور از منشور حقوق
شهروندیمشهدرونماییشد.
محمدرضا کالیی در این مراســم تصریح کرد:
در رابطه با منشور حقوق شهرنشینی سه مساله را
باید مورد تاکید و یادآوری قرار دهیم ،نکته اول این است که قطعا این
منشور با یک خطر مواجه است ،آن هم کلیگویی است .خود منشور
هم به ایــن توجه کرده که حتیاالمکان از این خطــر احتراز کند و با
دستهبندیهای مناسبی که قرار داده ،آن را به سمت عملیاتی شدن
سوق دهد.
وی افزود :اما الجرم بایستی به صورت جدی این سند به بخشهای
خردتر شکسته شود و برای آن مصادیق مشخصتر تعیین شود تا دچار
این خطر که همواره سندهای ارزشمندی مانند این را تهدید میکند
نشود.
در این مراســم لعیــا جنیدی ،معــاون حقوقی رئیــس جمهور،
نیــز در ایــن مراســم گفــت :هیــچ دولتــی در اداره کشــورش
توفیــق پیــدا نمیکنــد مگر اینکــه مردمــش در آن مشــارکت
داشت هباشند.
وی افــزود :امروز در شــهر مشــهد ایــن حق به چه معناســت؟
باید ببینید کجا مشــخصا در خطر اســت و با توجه بــه منابع مالی
اولویتبندی کنید و برای رفع آن تالش کنید .حق مشــارکت یکی
از مهمترین مفاهیمی اســت که در دو قرن اخیر تکریم و توسعه پیدا
کرده است.

هزینهتعمیرلوازمخانگیچقدراست؟

ایسنا -معاون رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی
مشــهد گفت :هزینههای تعمیر نسبت به چند سال گذشته
تغییری نکرده و نرخ اتحادیه مربوط به  4سال گذشته است؛
هرچنددرخواستمنطقیکردننرخهادادهشدهاست.
علیقلی شمسنیا ادامه داد :در این اتحادیه سعی میشود قیمتها
توافقی باشد و حق کسی ضایع نشود .از آنجایی که قشر تعمیرکار قشر
زحمتکشیاست ،بایدحقشان رعایت شود.
عدم تغییر نرخها باعث میشود برخی از تعمیرکاران سوءاستفاده
کنند و قیمتها را به صورت غیرمنطقی افزایش دهند در صورتی که
این نرخها باید از طریق کمیسیون نظارت تعیین شود.

نخستینگروهحاجیاناستانعازمحجشدند

ایرنا ۲۵۰ -زائر در قالب  2کاروان به عنوان نخســتین گروه
حاجیان حج تمتع امســال خراســان رضوی از فرودگاه
بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد به مقصد مدینه منوره
عازمسرزمینوحیشدند.
محمدباقر قاسمزاده مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت:
امســال حدود  ۱۰هزار و  ۶۰۰زائر در قالب  ۷۵کاروان از اســتانهای
خراســان رضوی و شــمالی و از طریق فرودگاه بینالمللی شــهید
هاشمینژادمشهدبهسرزمینوحیاعزاممیشوند.
 4440زائــر از این تعــداد در قالب  ۳۲کاروان از مشــهد4490 ،
زائــر در قالــب  ۳۲کاروان از شهرســتانهای خراســان رضــوی و
 1670زائــر در قالب  ۱۱کاروان از خراســان شــمالی بــه حج اعزام
خواهندشد.
ن رضوی و شمالی از  ۲۳تیرماه
او ادامه داد :زائران استانهای خراسا 
با  ۴۴پرواز شرکت هواپیمایی هما به عربستان اعزام میشوند که این
فرآیند تا ۱۴مرداد ماه به طول میانجامد.

طی 10روزآیندهخطدومقطارشهریمشهد
افتتاحمیشود

ایســنا  -رئیس کمیســیون حملونقل و
ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره
به آماده بودن ادامه مســیر خط  2مترو از
افتتاح رسمی آن طی 10روز آینده با حضور
یکی از مقامات عالی کشور خبر داد.
مجتبی بهاروند گفت :مدتی است قطارها به منظور آزمایش و انجام
تستهای ایمنی خط ،ادامه مسیر را تا انتهای خط طی میکنند و دور
میزنندوبازمیگردند.
به منظور افتتاح رســمی ایــن خط منتظر بودیم کــه در صورت
امــکان رئیسجمهور حضــور پیدا کننــد ،منتها ظاهرا ایشــان تا
شــهریور ماه وقــت ندارند .بر این اســاس صحبتی شــد در صورت
امکان ادامه خط دوم قطارشــهری حضور معاون اول رئیس جمهور
افتتاحکنیم.

نرخ بیکاری خراسان رضوی 9/4درصد است

ایرنا -نرخ بیکاری استان 9/4درصد است که
براساس برنامهای که در سال جاری تدوین
شــده امید اســت این رقم به  8/5درصد
کاهشیابد.
علی رســولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت :باید تالش کنیم با ایجاد  ۷۰۶هزار
شغل دیگر در استان ،نرخ بیکاری به 8/5درصد برسد .باید بتوانیم برای
افراد کمتوان شغل ایجاد کنیم؛ لذا رویکرد بانک ها باید در این خصوص
بهبود یابد و ضرورت دارد که دســتگاههای متولی نیز به تعهداتشان
عملکنند.
وی تصریح کرد :سهم اســتان از تبصره  ۱۸قانون بودجه  ۲۸هزار و
 ۳۹۰میلیارد ریال است که شامل  ۹۵۰میلیارد ریال وجه نقد1015 ،
میلیارد ریال یارانه تســهیالت و  1108میلیارد ریال کمک بالعوض
است .براین اساس برای استان خراسان رضوی ایجاد  ۴۶هزار و ۵۳۱
شغل پیشبینی شده که اگر نتوان تسهیالت مزبور را جذب کرد ،سایر
استانها از این ظرفیت بهره خواهند گرفت.

