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سیدمحمدبحرینیان:

ضمیمه استانهای خراسـان

یادداشت

وقتی سیل آمد سطح« آموزش عمومی»
کجا ایستاده بود؟
سیدحسین ثنایینژاد *

باران تند می بارید و ســرعت کوتاه شدن
دامن سپید کوهستان بینالود نشان از این
داشت که پوشش نسبتا ضخیم برف روی
کوه نیز بر اثر دمای باال و بارندگی در حال
ذوب شدن است .با همین مشاهدات چشمی
ســاده حدس زدم سیل در رودخانه های شمال نیشابور در
حال شکل گیری است .به سمت یکی از این رودخانه ها رفتم.
حدسم درست بود و آب رودخانه در حال باال آمدن بود.
به یکی از اعضای شورای روستا زنگ زدم و گفتم الزم است
برای تقویت دیواره رودخانه کاری کنند! به آسانی جواب داد:
اگر خدا نخواهد اتفاقی نمی افتد! خوشــبختانه عضو دیگر
شورا را توانســتم نسبت به خطر وقوع سیل متقاعد کنم و
کار شروع شــد .به فرمانداری هم هشدار سیل را فرستادم
و بعدا مطلع شــدم خوشــبختانه به موقــع اقداماتی انجام
داده اند.
نوع مواجهه مردم و برخی مسئوالن در مقابل سیل و دیگر
حوادث طبیعی منطبق بر اصول علمی نیست .مسلما این نوع
مواجهه ناصحیح به خاطر نبودن آموزش های عمومی در این
زمینه است .عموم مردم باید به روش های مختلف آموزش
ببینید که در زمان وقوع سیل چه اقداماتی را باید انجام دهند.
بارها شــاهد بوده ایم که مردم به هنگام وقوع ســیل در
دره های تنگ بالفاصله سوار خودروهای خود شده و راسته
جاده را که معموال درست در کنار رودخانه است می گیرند،
برای فرار .خیلی واضح است که سرعت آب در شیب تند از
سرعت خودرو در جاده پر پیچ و تاب و باریک بیشتر است و
معموال سیل خودروهای در حال فرار را به کام خود کشیده
و غرق می کند.
شخصا مشاهده کرده ام که سیستم های هشدار سیل در
برخی از مسیل ها نصب شــده اند تا در صورت وقوع سیل
آژیر آن به صدا در آید! اما هیچکس نمیداند این صدای آژیر
چیست و وقتی آن را می شنود چه باید بکند!
ادامه در همین صفحه
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محمد مهدی فرقانی و مهدخت بروجردی ضرورتهای روزنامه نگاری نوین را در مشهد تشریح کردند

اهمیت «راهحلگرایی» در بحران

دنیای اقتصاد  -روزنامه نگاری راه حل گرا ،شــاخه
ای از روزنامه نگاری توســعه به شــمار می آید و به
دنبال ارائه گزارشهایی دقیق و متقاعد کننده درباره
پاســخ هایی است که برای یک مســئله اجتماعی
وجــود دارد .در دوره کنونی کــه همه جا از بحران
و جنگ اقتصادی صحبت می شــود ،ضرورت تغییر
رویکرد خبرنگاران و فعاالن رســانه در پوشش اخبار
حوزه اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافته اســت و به
ویژه در بخش خصوصی که زیر بار مشکالت ناشی از
تحریم های داخلی و خارجی و بعضا کم تدبیری ها برای
مقابله با فشارهاست ،پرداختن به راه حل ها موضوعیت
یافته است.
محمدمهدی فرقانی ،رئیس دانشکده علوم ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی درباره ضرورت یافتن پرداختن
به این شیوه از روزنامه نگاری معتقد است :تا شناختی
نظری از موضوعات پیدا نکنیم به دنبال راه های عملی
آن نخواهیم رفت ،در واقع آدم ها به وســعت دانش
نظری خود ،دست به عمل و اقدام می زنند .او نقبی به
ضرورت های توسعه رسانه در کشورهایی نظیر ایران زد
و یادآور شد :روزنامه نگاری کارکردگرا باید به صورت
علمی و حرفه ای در کشورمان مورد توجه و عمل قرار
بگیرد و در عین حال باید دقت شود در جریان این نوع
روزنامه نگاری ،روزنامهنگار به روابط عمومی سازمان ها
تبدیل نشود.
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وقتی سیل آمد سطح «آموزش عمومی» کجا ایستاده بود؟
ادامه یادداشت
روش های ایمن سازی در برابر سیل ،امداد رسانی ،و
اقدامات پس از سیل نیز چنین است .عموم مردم نمی
دانند چه باید بکنند و هر کس هر کاری به نظرش می
رسد انجام می دهد.
بنابراین باید برای آمادگی در برابر ســیل ،آموزش
عمومی بصورت جدی در دســتور کار همه نهادهای
آموزشی و رســانه های عمومی ،به خصوص صدا و
سیما قرار گیرد.
این موضوع آنقدر مهم است که ایجاب می کند یک
درس مجزا در دوره دبیرستان تدوین و تصویب شود،
با کتابی که سرفصل های آن در باره نحوه مواجهه با

مخاطرات طبیعی از جمله سیل باشد.
صدا و سیما نیز باید با کمک دستگاه های اجرایی
مسئول مانند وزارت نیرو ،سازمان هواشناسی کشور،
هالل احمر و دانشگاه ها برنامه های متنوع و مختلف
بسیاری تهیه و پخش کند .برنامه هایی که بتوانند برای
تمام مخاطبان در تمام گروه های سنی مختلف و نیز
گروه های اجتماعی متفاوت ،قابل استفاده بوده و مفید
واقع شوند .در حال حاضر متاسفانه چنین برنامههای
آموزشی را به ندرت می توان در نظام آموزش عمومی
و یا رســمی کشور شــاهد بود .به خاطر دارم که در
همان روزی که بیش از نیمی از کشور در حال تجربه
ســیل بود ،تلویزیون در حال پخش برنامه های طنز

نوروزی بود! حال آنکه مردم تشنه یک جمله آموزشی
بودند تا بدانند در این بحران بزرگ چه باید بکنند و
تکلیفشانچیست!
نکات آموزشی گاه بسیار ساده اند و فقط کافیست به
شیوه مناسبی به آگاهی عموم برسند .به عنوان مثال
کافیســت به مردم آموزش داده شــود که به محض
مشاهده سیل در جهت عمود بر جریان سیل فرار کنند.
چنین فراری به مدت حدود یک دقیقه در دره های
سیل خیز ،می تواند جان آنها را نجات دهد.
آموزش اساس ایمن سازی جامعه در برابر هر تهدیدی
است به ویژه در برابر مخاطرات طبیعی و در اینجا سیل!
*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

درکمیسیونهایمادهصدمشهدانجامشد

رسیدگیبه 2906پروندهساختوسازغیرمجاز

دنیایاقتصاد-مدیرکلنظارتبرساختوسازها
و کمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد گفت:
در ســه ماهه اول امسال به تخلفات ساختمانی
 2906ملک در کمیسیونهای ماده صد رسیدگی
شده است.
مسعود ایاز با اشاره به اینکه تعداد شعب رسیدگی کننده
به تخلفات ساختمانی در مشهد شش شعبه است ،بیان
کرد :همچنین در سال گذشته به تخلفات تعداد  13هزار
و  475ملک رسیدگی شده است.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیونهای
ماده صد شهرداری مشهد با تاکید بر لزوم دریافت پروانه
قبل از شروع عملیات ساختمانی ،بیان کرد :مالکان اراضی
و امالک در محدوده شهر و یا حریم آن قبل از هر اقدام
عمرانی و یا تفکیک اراضی و شروع احداث ساختمان باید
از شهرداری پروانه اخذ کنند.

ایاز افــزود :در غیر این صورت شــهرداری میتواند
ســاختمانهایی که بدون پروانه احداث میشوند و یا
ســاختمانهایی که برخالف مفاد پروانه بنا میگردند،
اعمال قانون کند .در این صورت نیروهای نظارت بر ساخت
و سازها از ادامه کار در چنین بناهایی اعم از آنکه در زمین
محصور یا غیرمحصور باشد ،جلوگیری کرده و ظرف یک
هفته تخلف را به کمیسیون ماده صد گزارش میکنند.
وی در خصوص ترکیب اعضاء کمیســیون ماده صد،
گفت :نماینده وزارت کشور ،نماینده دادگستری (قاضی)
و نماینده شورای شهر به همراه نماینده شهرداری -بدون
حق رأی و برای اداء توضیحات الزم -در جلسه حضور
مییابند.
مدیرکل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیونهای
ماده صد شهرداری مشهد با اشاره به الزامات زمانی در
خصوص قانون ماده صد ،اظهار کرد :طبق تبصره یک این

قانون ،شهرداری از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه
یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کرده و ظرف یک هفته
میبایست موضوع برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده
صد ارســال شود .ایاز با اشاره به رعایت مهلت  10روزه
جهت ارائه دفاعیات ازسوی مالک یا ذینفع ،بیان کرد:
همچنین طبق تبصره  ۱۰ماده صد قانون شهرداریها
مهلت  10روزه دیگری پس از صدور رای بدوی برای ارائه
اعتراضیه مالک در مرحله تجدید نظر لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد :مهلت یک ماهه جهت اتخاذ
تصمیم توسط کمیسیون ارائه میشود و در عین حال
مهلت حداکثر  2ماههای نیز برای اجرای آراء قلع بنای
صادره توســط مالک و در صورت عدم اجرا راسا توسط
شهرداری ،لحاظ میشود .مدیرکل نظارت بر ساخت و
ســازها و کمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد در
خصوص انواع آراء صادره کمیســیون ماده صد ،گفت:
آراء این کمیســیون شامل قلع و تخریب مستحدثات،
جرائم نقدی درصورت عــدم ضرورت قلع و تعطیل و
پلمپ و تبدیل به کاربری مجاز میباشد .ایاز خاطرنشان
کرد :سازندگان بنا به منظور حفظ حقوق خود و سایر
شهروندان و برقراری نظم و انضباط در ساخت و سازهای
شــهری و حفظ سرمایههای کشــور از انجام عملیات
ساختمانیمغایرپروانهساختمانیصادرشده،پرهیزکنند.

شهرداری از انجام عملیات ساختمانی
بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه
جلوگیری کرده و ظرف یک هفته
میبایست موضوعجهتتعیینتکلیف به
کمیسیون ماده صد ارسال شود

حمایتدولتازبرندها باکاهشهزینههایتولید

گفتوگو با احسان میرزاده ،کارآفرین و محقق حوزه مدیریت و بازاریابی:

کسب وکارهاییکه در دوره رکود بر فعالیتهای
بازاریابی تمرکزکنند در دوره رونق موفقترخواهند بود
بهگزارشخبرنگارمادرنمایشگاهصنعتداموطیور
و تجهیزات وابسته در مشهد ،یک شرکت دانشبنیان
در یک اقدام جالب کمپین نوآورانه ای اجرا کرده و با
ســاخت یک المان و سازه ،اهمیت محافظت از دام
و طیور و نقش آن در زنجیره غذایی انســانها را به
نمایش گذاشته است.
احســان میرزاده ،مدیرعامل این شــرکت دانشبنیان در
ارزیابی این دوره نمایشگاه دام و طیور مشهد تصریح کرد:
این نمایشگاهها و رویدادها اهمیت زیادی دارد .برای ما که در
بخش بازاریابی صنعتی فعالیت داریم ،اهمیت این نمایشگاهها
دوچندان اســت .حضور در ایــن رویدادها موجب افزایش
ارتباط مستقیم با بازار هدفمان میشود .در شرایط کنونی
و مشکالت موجود در کشور و همچنین رکود فضای کسب
و کار ،شاید بسیاری از فعاالن اقتصادی آن رغبت همیشگی
را برای حضور در چنین نمایشگاههایی را نداشته باشند .با
این حال زمانی که کســب و کارها در رکود هستند ،باید
فعالیتهای بازاریابی شدت پیدا کنند .معموال در زمان رونق
بازار چنین فعالیتهایی از اهمیت کمتری برخوردارهستند.
 zوضعیتفضایکسبوکار

وی افزود :در حال حاضر فضای کســب و کار وضعیت
روشــنی ندارد ومهمترین عنصری که در این فضا فعاالن
اقتصادی را تحت فشار قرارداده ،ابهام است.
برای یــک فعال اقتصادی خیلی مهم اســت که بداند
در فضــای اقتصــادی قرار اســت چه اتفاقــی رخ دهد
تــا بتوانــد مطابــق آن برنامهریزی کند ولــی در فضای
ابهــام خیلــی نمیتوان ایــن برنامه را دقیــق پیش برد.
مدیرعامل گــروه دانشبنیان «ویوان» بیان کرد :دورههای
رونق و رکود تکرار میشــود و زمانی هم این رکود خاتمه
پیدا میکند .شرکتهایی که در دوره رکود بتوانند بیشتر
بر فعالیتهای بازاریابی تمرکز کنند ،در دوره رونق موفقتر
خواهند بود .میرزاده در ادامه به تشریح هدف از ساخت این
المان پرداخت و گفت :علیرغم تمام این مشــکالت ،گروه
دانــش بنیان ویوان همــواره تالش نموده با نگاه علمی به
کلیه جوانب کسب و کار خود ،در بخشهای مختلف مانند
بخش تولید ،نیروی انسانی و ...در فعالیت های بازاریابی و
تبلیغات خود نیز نگاه علمی و حرفه ای داشته باشد در این
راستا پس از ماه ها مطالعه و بررسی ،این اِلمان ایده پردازی
شد و به دست یکی از برترین مجسمه سازان کشور ساخته
و نقش نگاری آن نیز توســط یکی از اساتید دانشکده هنر
طراحی و اجرا شــده اســت و هدف از ساخت این اِلمان و
سازه نشان دادن اهمیت موضوع حفاظت از دام و طیور در
برابر آلودگی ها و سموم قارچی و نقش موثر افزودنیهای
خــوراک دام و طیــور در مقابله با این آلودگی ها اســت.
وی با اشاره به اینکه صنعت دام و طیور از صنایع استراتژیک
و از نیازهای استقالل هر کشوری است ،گفت :این صنعت

در کشور ما گردش مالی بسیار زیادی دارد و از این جهت
اهمیت آن باالست.
ماموریت مهــم تامین غذای جامعــه و امنیت آن نیز
بــر عهده این صنعت اســت .مهمترین بخش هزینهها در
ایــن صنعت مربوط بــه اقالم خوراکی اســت .حدود 75
درصد بهای تمام شــده شیر و گوشــت متاثر از خوراک
دام اســت .اگــر این محصــوالت در داخل تولید شــود،
بر کاهش قیمت شــیر و گوشــت اثرگــذار خواهد بود.
میرزاده عنوان کرد :صنعت دام و طیور در کشور ما به نوعی
صنعتی مونتاژ است .در واقع ما نژادهای اصیل ،تجهیزات و
خوراک آن را از خارج وارد میکنیم و به تولید ادامه میدهیم.
به همین دلیل است که باید روی این صنعت کار شود.
مدیرعامل گــروه دانشبنیان ویوان با اشــاره به اینکه
مجموعه «ویوان» یک شرکت دانشبنیان است ،اظهار کرد:
این شرکت  13سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و
ماموریت آن کمک به سالمتی جامعه و تامین غذای سالم
برای انسانهاست .تالش ما این است که این ماموریت که

به نفع جامعه بوده را پیش بریم و صرفا کسب سود مدنظر ما
نباشد .محصوالتی که این شرکت تولید میکند ،افزودنیهای
خوراک دام و طیور اســت که در زنجیره غذایی انسان نیز
اهمیت زیادی دارد.
وی بــا بیان اینکه این محصــوالت در دو بخش تولید
میشــود ،خاطرنشــان کرد :یک بخش از این تولیدات ما
مربوط به محصوالت ضدقارچ و سموم قارچی است که موجب
جلوگیری از فعالیت و نابودی سموم موجود در خوراک دام
و همچنین مانع از انتقال آن به انسان میشود .ما به عنوان
نخستین شرکت در ایران توانستهایم این محصول را تولید
کرده و مجوز آن را دریافت کنیم.

zتالشبرایتولیدمحصوالتبرپایهتحقیقاتعلمی

مدیرعامل گروه دانشبنیان ویوان خاطرنشان کرد :بخش
دیگری از تولیدات ما مربوط به سودآوری واحدهای پرورش
دام و طیور است .در واقع این محصوالت موجب افزایش چربی
شیر ،کیفیت گوشت و ...شده و در نهایت سودآوری بیشتر
واحدهای پرورش دام و طیور را در پی دارد .در این مســیر
تالش ما تولید محصوالت بر پایه تحقیقات علمی است .این
نگاه تنها محدود به حوزه تولید نیست بلکه رویکرد ما به همه
فرایندهای شرکت همین است.
میرزاده با اشاره به مسائل کار در فضای کسب و کار کنونی
کشور تصریح کرد :یکی از مشکالت ما در فضای کسب و کار،
سنتی بودن این فضاست .البته این وضعیت در همه صنایع
کشور دیده نمیشــود .به همین جهت ما تالش کردهایم
به همه بخشهای مربوط به کســب و کار خود دید علمی
داشته باشیم.
در واقــع ما طبق تحقیقات بازار نیازســنجی میکنیم
و بــر همین اســاس تولیدات خــود را پیــش میبریم.
مدیرعامل گروه دانشبنیان ویوان تاکید کرد :پیشتر این
محصوالت وارداتی بود و به جهت تحریمها و مسائل مرتبط
با نرخ ارز ،محدودیتهایی برای واردات آن به وجود آمد .تولید
این محصوالت در کشــور موجب شد که نیاز ما به واردات
از بین رفته و از خروج ارز نیز جلوگیری شود .البته برخی
از مواد اولیه تولیدات ما نیز وارداتی اســت چون تکنولوژی
باالیی را میطلبد .با این حال محصوالت داخلی تا  50درصد
قیمتی پایینتر از نمونه های خارجی دارد .این مجموعه با
تکیه به تولیدات خود توانسته اشتغال زیادی نیز ایجاد کند.
همچنین طبق تحقیقات ،محصــوالت داخلی ،همان اثر
نمونههای خارجی را نیز داشته است.
مدیرعامل گروه دانشبنیان ویوان اضافه کرد :ما در حوزه
کشورهای  CISنماینده داریم و اقداماتی جهت صادرات
محصوالت خود انجام دادهایم .فضای داخلی کشور فضای
بزرگی است و اولویت ما تامین کسب و کارهای داخل کشور
است .خوشبختانه با توجه به ظرفیتی که در این حوزه وجود
دارد ،در داخل موفق بودهایم.
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صنعتگران واقعی بیپناه رها شدهاند

درخواستمشارکتفعاالن
خدماتفنی -مهندسی

رئیس کمیسیون خدمات فنی ،مهندسی
و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی
خواستار مشارکت جویی فعاالن حوزه
خدمات فنی مهندسی شد.
محسن خندان دل که در اولین جلسه این
کمیسیون در دوره نهم سخن گفته با اشاره ظرفیتهای مهم
توسعه خدمات فنی و مهندسی به ویژه در ایجاد اشتغال افزود:
خدمات فنی ،مهندسی و عمران در ایران دارای ظرفیت های
فراوانی به ویژه در عرصه اشــتغال و توسعه اقتصادی است اما
مسیر دشــواری پیش روی فعاالن این عرصه وجود دارد و از
این منظر ،ساختار تخصصی  -مشورتی این کمیسیون تالش
خواهد کرد تا با مشارکت جویی حداکثری در این حوزه ،گره
از مشــکالت فعاالن عرصه مذکور باز کرده و بستر توسعه را
فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد ،خندان دل بر
اهمیت همگرایی فعاالن و نخبگان این عرصه تاکید کرد و افزود:
کمیسیون ها برای مجموعه اتاق ،به مثابه بازوهای مشورتی و
تخصصی عمل کرده و پیگیر منافع فعاالن حوزه های مختلف
به صورت تخصصی هســتند .توامان در این چارچوب تالش
می شود تا مسائل و مشکالت احتمالی ،به مدد ظرفیت های
موجود نظیر هیات نمایندگان ،شــورای گفتگو و ...پیگیری و
حل و فصل شود.
خندان دل ضمن تقدیر از اقدامات اعضای کمیسیون در دوره
هشتم اتاق مشهد ،عنوان کرد :ما باید دو مقوله انجام وظایف
و ماموریت هایی را که هیات نمایندگان به کمیسیون محول
کرده و همچنین پیگیری مطالبات فعاالن حوزه فنی ،مهندسی
و عمران را در دستور کار این دوره قرار دهیم.
وی ادامه داد :اگر به این موارد عمل کنیم ،می توانیم از دو
مســیر اهداف خودمان را پیگیری کنیم ،نخست می توانیم از
توان و قدرت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان
بخش خصوصی بهره بگیریم که تنها نهاد قانونی برای مطالبه
گری خواســته های بخش خصوصــی از دولت و ارکان دیگر
حاکمیت اســت ،دوم طرح های پژوهشی را برای رسیدن به
اهدافمان به وجود بیاوریم و آن ها را پیگیری کنیم.
در همین راستا استراتژی راهبردی کمیسیون خدمات فنی
و مهندسی را نیز طراحی کنیم که تحقق این مهم نیازمند آن
اســت که ما خواست های اعضای کمیسیون را دسته بندی و
پایش کرده و براساس آن خط مشی و استراتژی مان را تعریف و
تبیین کنیم.

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.
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دنیای اقتصاد -مدیــر دفتر پژوهشهــای اقتصاد و
توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با گالیه از وضعیت
مالیاتستانی و ارائه تسهیالت به بخش صنعت تصریح
کرد :صنعتگران این کشور ،به ویژه کسانی که به صورت
واقعیکارمیکنند،بیپناهرهاشدهاند.
ســیدمحمد بحرینیان در برنامه گفتوگوی
ویژه خبری با اشاره به فاصله پیشبینی اخذ
مالیات در بودجه با واقعیتهای تولید اظهار
کرد :ســال  1371قانونی موســوم به قانون
خــودرو تحت عنوان «چگونگی محاســبه و
وصول درآمد حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو
و ماشینآالت راهسازی و ساخت داخل و قطعات آن» مصوب شد.
ســال  1995در چین نیز قانونی تحت عنــوان قانون «راهبرد

بلندمدت برای توسعه تامین صنایع خودروی چین» مصوب شد.
نگاهی به عناوین این قوانین نشــان میدهد کشــور استراتژی
نداشته و براساس روزمرگی حرکت میکند.
وی ادامه داد :براســاس جداول دادهســتانده که توســط مرکز
پژوهشهای مجلس در سال  1390منتشر شد ،در حالی که در
سال  90میزان ارزش افزوده ناخالص بخش ساخت صنعتی 94
هزار میلیارد تومان بوده 61/82 ،درصد کل مالیات از این بخش
وصول شده است .از دیگر سو ،در همان سال میزان ارزش افزوده
ناخالص بخش خدمات  298هزار میلیــارد تومان بوده که کل
مالیات پرداختی آن  22/1درصد بوده است.
مدیر دفتر پژوهشهای اقتصاد و توســعه اتاق بازرگانی خراسان
رضوی درباره سیبل شدن مجموعه های تولیدی شناسنامهدار
توسط دســتگاه مالیاتی گفت :در حق بســیاری از صنعتگران

واقعی این کشور عدالت رعایت نمیشود .همین جداول مذکور
در مورد کره جنوبی نیز منتشر شــده که نشان میدهد مالیات
بخش ساخت صنعتی در ســال ( 2011که تقریبا معادل همان
ســال  90در کشور ماست) 13/6 ،درصد کل مالیات کره جنوبی
بوده در حالی که  69/2درصد مالیات کل این کشــور مربوط به
بخش خدمات بوده است.
وی تصریح کرد :صنعتگران ایران به ویژه کســانی که به صورت
واقعی کار میکنند ،بیپناه رها شدهاند .مانده تسهیالت ارائه شده
به بخش صنعتی در سال  2017در کره جنوبی  36.8درصد بوده
است .ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم» میگوید هدف اصلی
تحریمها مشاغل حوزه تولید است .در جای دیگری هم گفته باید
هزینه بانکی را برای تحریمشدگان افزایش داد.
بحرینیان با بیان اینکه از سال  1385که تحریمها آغاز شد ،سهم

مدیرعاملشرکتالیتدربارهفعالیتهایاینشرکتگزارشداد

«الیت»درمسیر شفافیت

دنیای اقتصاد ،سعید کریمپور -مدیرعامل
شرکت ترافیک هوشمند شهرداری مشهد
تصریح کــرد :در حال حرکت در مســیر
هوشمندســازی ،رفع تبعیض و شــفافیت
ساختارمالیهستیم.
محمدمهدی اســدی با اشــاره به اینکه 400روز
اســت که از آغاز کار او در شــرکت الیت میگذرد،
گفت :ابتدای حضور من در این شــرکت 726نفر در
این مجموعه مشغول فعالیت بودند و نیروی انسانی
زیــادی در آن حضور داشــت .طبــق برنامهریزی،
تالش من کاهش این تعداد نیرو به 550نفر بود .اکثر
کارکنانما،افرادتحصیلکردهبودند،تعدیلیااخراج
نیرو تبعات خود را داشــت؛ نخستین کار ما آنالین
کردن سیســتم بود و در حال حاضر 550نیرو داریم
و طی یک سال گذشــته  135نفر از نیروها کاهش
پیدا کردند که از آنهادر بخشهای دیگر شــهرداری
استفادهشد.
وی با تکذیب ایــن ادعا که نیروهــای الیت بیش
از 550نفر هســتند ،گفت :این موضوع صحت ندارد
و در حــال حاضر نزدیک به نیمی از این افراد در پارک
حاشیه مشــغول به کار هستند؛ یکی از وظایف الیت
پارک حاشیه است .مســائلی مانند زورگیری ،دزدی

 75درصد توقف زیر نیمساعت
معیار خوبی است که نشان میدهد
این فرهنگ در مشهد جاافتاده که
توقفها کوتاهمدت است .توقفهای
باالی دو ساعت در خیابانهای تحت
پوشش الیت تقریبا صفر است و این
نشاندهنده نهادینه شدن این فرهنگ
در شهر است

و ...در مــورد الیت مطرح میشــود کــه امری کامال
طبیعی در یک سیر عمومی است .در مقطعی در مورد
پلیس راهنمایی و رانندگی ،اداره دارایی و ...نیز همین
صحبتها میشد؛ قانونمند کردن مسائل همیشه
مشکل اســت .مدیرعامل شــرکت الیت با تاکید بر
اینکهاینشرکتازنظراطالعاتترافیکیکامالموفق
بودهاست ،گفت 75:درصد توقف زیر نیمساعت معیار
خوبی است که نشان میدهد این فرهنگ در مشهد
جاافتادهکهتوقفهاکوتاهمدتاست.توقفهایباالی
دو ســاعت در خیابانهای تحت پوشش الیت تقریبا
صفراستوایننشاندهندهنهادینهشدناینفرهنگ
درشهراست.
اسدی خاطرنشان کرد :در ابتدا الیت با یک به هم
ریختگیمالینیزمواجهبودوبودجهمصوبیازسوی
شهردارینداشت.سالگذشتهبراینخستینمرتبه
بودجه الیت به شهرداری رفت و ورودی و خروجی آن
بههمراهمیزاندرآمدهایالیتنیزمشخصشد.وی
عنوان کرد :نخستین کار ما برای افزایش شفافیت،
ارســال پیامک کسر شــارژ برای همه افراد بود؛ این
مســاله موجب کاهش تخلفــات و درگیریها بین
شــهروند و پارکبان شد .همچنین تالش شد تبادل
نقدیبهطورکاملحذفشود.
مدیرعامل شــرکت الیت که در نشست «درباره
الیت» در دفتر حزب مجمع مشورتی اصالحطلبان
خراسانرضوی،صحبتمیکرد،گفت:اینفعالیتها
همزمان با تغییر رفتار پارکبانها دنبال شــد .از این
منظور یک پارکبان حق درگیر شــدن ،اصرار کردن
و ...به شــهروند را نداشت و تنها یک مرتبه باید از وی
درخواستهزینهپارکحاشیهراکند.
اســدی با بیان اینکه اجرای این طرح در چند ماه
نخست موجب کاهش 53درصدی درآمد الیت شد،
گفت :اما اعتماد به مجموعه بازگشت و طی دو تا سه
ماه به همان میزان گذشته کســب درآمد داشتیم.
اینهامسائلیاستکهنمیشدآنرابیانکردوهنوز
همنمیتوانآنرابهطورکاملاعالمکرد.

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت افزود:
نکته دیگر حرکت در مسیر اجرای عدالت اجتماعی
در شرکت و شــهر بود .در همین راستا جایگاههای
ویــژه( )VIPبه طور کامل حذف شــد .همچنین
 VIPکارکنان شــهرداری ســاماندهی شد؛ در این
مسیر بیشترین فشار به ما وارد شد زیرا برای اعضای
بلندپایه شهرداری این اتفاق رخ میداد که به جهت
بدهی اجازه پارک دریافت نمیکردند؛ با این حال در
این مسیر ایستادگی کردم و بیشترین هزینه را برای
اجرایاینسیاستپرداختکردم.ویبیانکرد:یکی
دیگرازمسائلیکهبایدتغییررویهمیداد،تعرفههای
پارک حاشیه بود که به شدت کم و غیربازدارنده بود.
پارکینگهایمانیزرایگانبود؛همینمسالهموجب
شد هیچ سرمایهگذاری تمایل به سرمایهگذاری در
ساخت پارکینگ نداشته باشد و با همه این افزایش
هزینهها ،همچنان این نرخ از بســیاری از شهرهای
کشــور کمتر اســت .مدیرعامل شــرکت ترافیک
هوشــمند الیت اظهار کرد :بایــد هزینههای پارک
حاشیهافزایشپیدامیکردتامردمبهسمتاستفاده
از پارکینگ متمایل شوند .اینها موجب بحرانهای
الیتشد؛یکیازاعضایشورادراینخصوصواردشد
وماهرچهمنطقترافیکیمطرحمیکردیم،فایدهای
نداشت .اسدی با بیان اینکه انصافا شورا پشت سر ما
ایســتاد و برای این مساله هزینه داد و آنچه به صالح
شهر بود را تصویب کرد ،گفت :این افزایش قیمتها
ن ندارد .کل سرمایه شرکت
تاثیری در حقوق مدیرا 
الیت 23میلیارد تومان اســت که این رقم در بودجه
 9000میلیارد تومانی شهرداری ،اصال قابل محاسبه
نیست.
وی بیان کرد :در حال حاضر شــهرداری مشــهد
در حال ساخت  250میلیارد تومان پارکینگ است
که هنوز تکمیل نشده اســت .یکی از ایراداتی که به
خود وارد میدانم ،این است که نتوانستم دیالوگ با
جامعهبرقرارکنم .اذعان دارم خیلی شفافنیستیم و
شیوههای ما باید بهتر و هوشمندتر شود اما آیا حذف

انصافا شورا پشت سر ما ایستاد و برای این مساله هزینه داد و آنچه به صالح شهر بود را تصویب کرد

الیتبرایشهرمفیداست؟
مدیرعامل شــرکت ترافیک هوشمند شهرداری
مشهد با اشاره به میانگین فضای اشغال محل پارک
در کشور گفت :به طور میانگین در سطح کشور یک
فضایپارکدرروزبینششخودروتقسیممیشود.
این رقم در مشهد بیش از هشــت خودرو است .این
میانگین در دنیا  11اســت .میانگین پارک در یک
روز در خیابان سعدی مشهد  13و در واقع روزانه 90
مورد فضای پارک موجود در این خیابان بین 1300
خودرو تقسیم میشود .اســدی عنوان کرد :برخی
پیشنهادمیدهندشیوههاتغییرکند؛بهعنواننمونه
بیان میشود پارکبان از فرایند الیت حذف شود .چه
پیشنهادجایگزینیبرایآنوجوددارد؟
وی با اشــاره به قیمت باالی فناوری اظهار کرد :در
حال حاضر هر سنسور کف خیابان حدود دو میلیون
تومانهزینهدارد.
اسدی ادامه داد :یکی دیگر از نتایج این سیاستها
حرکتبهسمتخوداظهاریبودهاست؛دراینمسیر
خواهان این بودیم که از اپلیکیشن استفاده شود؛ به
اعتقادماطرحخوداظهاریمیتواندبسیاریازمسائل
راحلکند.نهادینهساختناینفرهنگهزینهبراست
وبهزماناحتیاجداردوبراینخستینمرتبهدرکشور

معاوناقتصادیاستاندارخراسانرضویمطرحکرد

نام شرکت

مجموع بازدهی
هفته اخیر

1

قشیر(قند و شکر قوچان شیروان
و بجنورد)

-1/67

2

قنیشا(قند و شکر نیشابور)

-8/13

3

غشان (شیر پاستوریزه پگاه خراسان)

6/06

4

غشهداب(کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان)

-11/78

5

غشهد(شهد ایران)

-4/18

6

تبرک(گروه کارخانجات صنعتی تبرک)

-6/68

7

سبجنو(سیمان بجنورد)

-4/34

8

سخاش(سیمان خاش)

-2/93

9

سقاین(سیمان قائن)

-10/53

10

خرینگ(رینگ سازی مشهد)

-5/05

11

خشرق (الکتریک خودرو شرق)

-9/64

12

ثشرق(سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)

-9/93

13

وتوس (توسعه شهری توس گستر)

-2/51

14

خراسان (پتروشیمی خراسان)

-0/58

15

فخاس(فوالد خراسان)

-0/22

16

زبینا(کشاورزی و دامپروری بینالود)

-8/65

مانده تســهیالت بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت کشور
 28/6درصد بود ،گفت :این رقم در ســال  90بــه  22/8درصد
رسیده است .همچنین رقم این تسهیالت در سال 18/5 ،1395
درصد بود.
وی در خصوص اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدکنندگان
اظهار کرد :اینکه خریداری تمکین به صدور صورتحساب بابت
خرید کاالی تولیدکننده نمیکند ،بر عهده بخش صنعت نیست.
در کشورهای دیگر مکانیزم به نحوی است که  69درصد مالیات
را بخــش خدمات می پردازد .ما نمیتوانیــم به راحتی از بخش
خدمات مالیاتســتانی کنیم و به همین جهت است که صنعت
را جلو میاندازیم .این مساله مشکالت زیادی به وجود میآورد.
برخی از صنعتگران با صنایع بزرگی در ارتباط هستند که خود
آنها با تاخیری یک ساله مالیات ارزش افزوده میپردازند.

حمایتدولتازبرندها
باکاهشهزینههایتولید

دنیای اقتصاد -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در دنیای
امروز تولید بدون نگاه به مصرف کننده و بازارهای
جهانی پایدار نخواهد بود ،گفت :برندهای ایرانی در
کاالهایی مانند صنایع غذایی ،پوشاک ،زعفران،
منسوجات و صنایع دســتی جایگاه خوبی در
بازارهای هدف صادراتی دارند.
به گزارش دبیرخانه دائمی همایش
برندینگ ،علی رسولیان با تاکید بر
این نکته که در دنیای امروز ،هویت
نام تجاری در مقام یک سرمایهگذاری
مهــم برای بنگاه اقتصــادی ارزش
آفرینی میکند ،اظهار کرد :از نظر مصرف کننده نام تجاری
معرف و پایه و اساس یک انتخاب مطمئن است؛ از این
رو ،توانمندســازی و تقویت نام و نشان تجاری با ایجاد
وفاداری در مصرفکننده مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی
به وجود میآورد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی ادامه داد :برندهای خوبی در استان شکل گرفته
که توانسته با جلب اعتماد مشــتری عالوه بر رقابت با
کاالی خارجی در بازارهای داخلی؛ در بازارهای صادراتی
نیز موفق عمل کنند.
وی با اشــاره به اینکه برای صــادرات درازمدت باید
برندسازی رخ دهد ،عنوان کرد :برای حضور در بازارهای
جهانی و توسعه صادرات باید به سمت برندسازی و ایجاد
نام و نشان معتبر حرکت کنیم زیرا در دنیای امروز تولید
بدون نگاه به مصرف کننده و بازار جهانی پایدار نخواهد
بود و تولیدکننده باید به سمت بینالمللی شدن و جهانی
شدن حرکت کند.

رسولیان خاطرنشان کرد :دو نوع گروه کاال از خراسان
رضوی صادر میشود؛ گروه نخست کاالهای دارای مزیت
رقابتی جدی هستند و در سطح جهانی عرضه میشوند؛
مانند زعفران ،پسته ،گیاهان دارویی و سایر کاالهایی که
دارای برند ارزشــمند و مزیت رقابتی جهانی هستند اما
گروه دوم ،کاالهایی هستند که مزیت منطقهای دارند و
به واسطه نزدیکی با برخی کشورها و هزینه حمل و نقل
کمتر توانستهاند وارد گود رقابتی شوند.
وی با اشاره به بازارهایی که برندهای ایرانی را به خوبی
میشناسند،گفت:برندهایایرانیدرکاالهاییمانندصنایع
غذایی ،پوشاک ،زعفران ،منسوجات و صنایع دستی جایگاه
خوبی در بازارهای هدف صادراتی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی با تاکید بر اینکه برندسازی نیازمند برنامهریزی،
تامین هزینه و حمایتهایی جدی است و این حمایتها
با تعامل دولت و بخش خصوصی میتواند شکل بگیرد،
عنوان کرد :نگاه تولیدکنندگان باید در جهت حفظ منافع
مشتری و ایجاد ارزش برای او باشد چون این موضوع در
برندسازی بسیار موثر اســت .از طرفی دولت با کاهش
هزینههای تولید و ایجاد مشــوق های موثر میتواند در
حمایت از برندها نقش ایفا کند.
رسولیان ،نقش آموزش در ثبت برندهای استان را امری
ضروری عنوان و اظهار کرد :خوشبختانه برگزاری همایش
نشان تجاری توسط انجمن مدیران صنایع باعث ارتقای
سطح آگاهی بنگاههای اقتصادی در زمینه ثبت برندها
شد و همین تالشهای مثمرثمر این انجمن باعث شد تا
مسئولیت کمیته استانی برند از سوی استانداری خراسان
رضوی به این انجمن داده شــود تا بیشتر شاهد رشد و
بالندگی بنگاههای اقتصادی باشیم.

امورآگهیهای روزنامه «دنیای اقتصاد» درمشهد

0912 419 86 35

رخ میدهد .قرار است این طرح به صورت آزمایشی
درمنطقه 9شهرداریمشهداجراشود.
ویتاکیدکرد:همچنیندرحالایجادسازوکارهای
پرداختغیرحضوریوحذفتبادالتمالیهستیم.
بااینحالهمهاینمواردنیازمندزیرساختوساختار
استکهدرمسیرآنحرکتمیکنیم.درادامهکاهش
پارکبان نیز خواهیم داشت و میتوانیم برای آنها در
بخشهای دیگر شــهرداری کار تعریــف کنیم .در
بهرهبرداری از پارکینگها به سمت هوشمندسازی
حرکت شده اســت؛ نمونه این کار پارکینگ شهید
هاشمینژاد است که تالش شده در ورود و خروج آن
نیرویانسانیحذفشود.

یکی از ایراداتی که به خود وارد
میدانم ،این است که نتوانستم دیالوگ
با جامعه برقرار کنم .اذعان دارم خیلی
شفاف نیستیم و شیوههای ما باید بهتر
و هوشمندتر شود اما آیا حذف الیت
برای شهر مفید است؟
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گزارش

گزارشی از آنچه در نخستین اجالس اعضای هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در مشهد اتفاق افتاد

مطالبهگری برای تقویت بخشخصوصی

مصرف کننده نهایی هــم از تخصیص این حجم از
منابع انتفاع نبرد .از طرفی ،شــاهد افزایش تقاضای
کاذب واردات کاالهای اساســی بودیم که 50درصد
بیشتر از مدت مشابه ســال قبل اتفاق افتاد و رانت
زیادینصیببرخیافرادشد.
سرپرست معاونت اقتصادی اتاق ایران یادآور شد:
تضعیفتولیدملیموضوعدیگریاستکهکارامدی
تخصیص ارز  4200تومانی را زیرســوال میبرد .در
مجموع به نظر میرسد سیاســتهای ارزی باید از
سیاستهای حمایتی تفکیک شود و سیاست ارزی
رویکردمناسبیبرایدستیابیبهاینهدفنیست.

zنقش آفرینی در اقتصاد و اصالحات درونی

هر سیاستی در بستر فساد آلود
می تواند به ضد خودش تبدیل شود
و کارکرد اصلی خود را از دست
دهد؛ لذا اتاق ایران به عنوان نماینده
بخش خصوصی اولین مطالبه اش از
حاکمیت ،مبارزه جدی با رویه های
فساد و شفاف سازی در توزیع منابع
بانکی و ...است
وی دومین هــدف اتاق در دور نهــم را بکارگیری
علم و تجربه در تصمیم ســازیها دانست و افزود :در
شرایط حال حاضر اقتصاد کشــور ضرورت پرررنگ
شدن نقش اتاق در تصمیم سازیها دوچندان است؛
در یکسال اخیر بخشی از سیاست گذاریها برای حل
و فصل مسائل پیش آمده که ناشی از تحریمها بود از
طریق آزمون و خطا اتفاق افتاد که برای مردم و به ویژه
تولیدکنندگانبسیارهزینهداشت.بنابراین،اتاقنهم
بابهرهگیریازدانشهیاتهایعلمیوتجریهفعاالن
اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازیها نقش
آفرینی کند و این موضوع را نه برای منفعت گروهی
خاصکهبرای منفعت ملی موردنظرجدی قراردهد.
zرویکرد غالبا ضد تولید و رانتی در گذشته

شافعی ســومین هدف اتاق در دور نهم را مطالبه
گــری در تســلط رویکردهــای تولید محــور به
رویکردهای ضد مولد خواند و گفت :رویکرد غالب در

در یکسال اخیر بخشی از
سیاست گذاریها برای حل و فصل
مسائل پیش آمده که ناشی از تحریمها
بود از طریق آزمون و خطا اتفاق افتاد
که برای مردم و به ویژه تولیدکنندگان
بسیارهزینهداشت

zموافقت با تفریغ بودجه سال 97اتاق ایران

عکس :روابط عمومی اتاق مشهد

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در سخنرانی
خود به بیان مهمترین اهداف اتاق و مطالبات پارلمان
بخش خصوصی از حاکمیــت پرداخت و گفت :اتاق
بازرگانــی در دوره نهم به طور حتم بــه دنبال ایجاد
یک تحول اســت؛ بازبینــی در نگرشــها ،رویه ها و
ســاختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور
کار اتاق ایران قرار گیرد؛ نقش آفرینی موثر و سازنده
در فضای اقتصادی و اصالحات درون سازمانی باید به
دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شود .شعار اتاق
نهم ،اتاق شــاخص و تصمیم ساز است؛ اتاق به دنبال
شفافسازی،آیندهنگری،خردجمعی،صراحتبیان
و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است؛ شفاف سازی
به معنای پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در
شفاف سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله
با فساد از بیرون است.
وی تاکید کرد :اتاق نهم در راستای مطالبه گری از
حاکمیت باید مطالبه جدی برای شفافیت و مبارزه
با فســاد و رانت جویی ضد تولید را در دستور کار قرار
دهد .هر سیاستی در بستر فساد آلود می تواند به ضد
خودش تبدیل شــود و کارکرد اصلی خود را از دست
دهد؛ لذا اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی
اولین مطالبه اش از حاکمیــت ،مبارزه جدی با رویه
های فساد و شــفاف ســازی در توزیع منابع بانکی،
واگذاریاموالدولت،مزایدههاومناقصاتوتخصیص
منابع ارزی و مسائلی از این دست است.
رئیس اتاق ایران ادامــه داد :در این زمینه اتاقهای
شهرســتانها باید هر اقدامــی در جهت کمک به
حاکمیت را در دســتور کار خود قــرار دهند؛ در این
ارتباط باید اذعان کرد که شفاف ســازی و مبارزه با
هرگونه رانت جویی از داخل اتاقها باید شروع شود و
بهحداکملموردتوجهجدیقرارگیرد.دراینارتباط
نیازمند اجرای یک آیین نامه اخالق حرفه ای کسب و
کارهستیمکهاینکاربههمتهیاتنمایندگانانجام
شــده و امیدواریم به زودی تقدیم هیات نمایندگان
اتاقهایشهرستانهاشود.

نخستین اجالس هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور (دوره نهم) در مشهد برگزار شد و رئیس اتاق ایران در
زهرا صفدری
خبرنگار
این اجالس به بیان مهمترین اهداف و اولویتهای اتــاق در دور نهم پرداخت و بر لزوم مطالبه گری جدی فعاالن اقتصادی از
دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید تاکید کرد .در این اجالس یک روزه که دیروز و با حضور اعضای هیات نمایندگان
اتاقهای بازرگانی کشور در مشهد برگزار شد ،سوگندنامه دوره نهم توسط همه اعضا قرائت شد و عناوین کمیسیونهای تخصصی بررسی و
درباره آن رای گیری شد .بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حذف دالر  4200تومانی از اقتصاد ایران هم دیگر موضوعی بود که به رای گذاشته و
مصوب شد .ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال 1397اتاق ایران ،ارائه تفریغ بودجه سال ،1397رای گیری
برای تصویب تفریغ بودجه و گزارش حسابرس و تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال  1397و رای گیری در این زمینه دیگر اتفاقاتی بود که
درنخستیناجالسهیاتنمایندگاناتاقهایبازرگانیسراسرکشوررقمخورد.
سیاستهای گذشته ضد تولید و به نفع فعالیتهای
رانتی و غیرمولد بــود؛ آن هم در زمانی که رهبری بر
فعالیتهای مولد تاکید دارند .حال زمان آن است که
اتاق رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت به طور
جدی مطالبه کند .تا زمانی که تولید در کشور شکل
نگیرد ،تجارت هم از رونــق برخوردار نخواهد بود لذا
یکی از رویکردهای اتاق مطالبه گری برای ساماندهی
تولیداتکشورخواهدبود.اتاقبایدصدایبخشهای
مولد باشد و با رصد سیاستها ،ریل گذاری قوانین را
درجهتتقویتاینبخشرامطالبهکند.
وی درباره چهارمین هــدف اتاق در دور نهم گفت:
مطالبه گــری در راســتای توانمندســازی بخش
خصوصی چهارمیــن هدف ماســت و اولویت مهم
بعدی ،مطالبــه از دولت در جهت توانمندســازی
بخش خصوصی واقعی اســت؛ متاسفانه در کشور ما
مفهوم بخش خصوصی چندان مشــخص نیست و
سواستفادههایزیادیبهناماینبخشاتفاقمیافتد؛
به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم و با
آنچه در واقعیت وجود دارد ،فاصله اســت .این بخش
میتواند ســهمی در بهبود بهره وری و افزایش تولید
و اشتغالزایی داشته باشد و به بالندگی کشور کمک
کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار را به همراه داشته
باشد.
پررنگ شــدن نقش این بخش میتواند داللی را
فرونشــاند و مشاهدات نشــان میدهد که باالترین
ســطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی
واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب
و کار را در دســتور کار قرار داده انــد .اتاق باید با ارائه
مشورتهایتخصصی،قانونگذارانوسیاستگذاران
کشور را در ایجاد بســتری مناسب برای ورود بخش
خصوصی همراهی کند و متقاعد سازد که حاکمیت
در این زمان نیازمند همراهی بخش خصوصی واقعی
است.
شافعی مطالبه گری از حاکمیت در اجرای درست
قانون بهبود محیط کسب و کار را از اهم اولویتهای
اتــاق در اینده عنوان و اظهار کــرد :انتظار میرود در
تدوین قوانین و مقررات ،نظرات اتاق و تشــکلهای
اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا
این بخش زمان کافی برای ارائه نظر داشــته باشد اما
در اکثر مواقع در دقیقه نود از اتاق نظرخواهی میشود
و زمان کافی برای بررســی موضوع وجود ندارد و در
حقیقتاجرایمادهدووسهقانونبهبودمحیطکسب

وکاراجراینمایشیبهخودمیگیرد.ویافزود:ماباید
فرصت کافی برای استفاده از کمیسونها و تشکلها
و کارشناســان در جهت ارائه نظر بخش خصوصی را
داشته باشــیم و الزم می دانم مراتب سپاس خود را از
خانم جنیدی ،معاون حقوقــی رئیس جمهور که بر
رعایت ماده دو و سه قانون تاکید دارند ،اعالم دارم.
رئیس اتاق ایــران اقدام بعدی اتــاق در دور نهم را
تقویتصادراتبااولویتکشورهایهمسایهومنطقه
در راستای گذر از شــرایط کنونی ،کار با تجار بخش
خصوصی کشورهای هدف به ویژه همسایگان ،رفع
موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی اعالم کرد.
وی گفت :یکی از مهمترین ابزارهــای برنامه ریزی
نوین ،تدوین سناریوها و داشتن برنامه اقدام مشخص
اســت؛ اتاق نهم باید این توانمندی را ایجاد کند که
براساسسناریوهایمختلفشرایطاقتصادیراپیش
بینیکندوبرایهرکدامپیشنهاداتالزمراارائهدهد.
شــافعی هشــتمین اولویت اتــاق در دور نهم را
تاسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای یک
پژوهشکده علمی ،بازبینی سازمان مرکز تحقیقات
و اقدام برای ایجاد پژوهشــکده ای توانمند و علمی
دانســت تا به یک مرکز ارجاع اقتصادی تبدیل شود.
وی خاطرنشــان کرد :ضرورت تبــادل اطالعات با
دانشــگاهیان نیازمند تاســیس این پژوهشکده را
دوچندان میکند که امیدواریم در این دوره حتما به
انجام برسد .ما باید شیوه های تازه ای به کار ببریم که
نتیجه متفاوتی فراهم شود و امکان مشاوره نخبگان
هم فراهم شــود و امیدواریم تا جلســه آینده هیات
نمایندگاناینپیشنهادبرایدوستانارسالشودوبه
نحوجدیدیجلسههیاتنمایندگانرابرگزارکنیم.
zموافقت اعضا با بیانیه ارزی اتاق ایران

در بخشی دیگر از این اجالس ،بیانیه اتاق ایران در
مورد لزوم حــذف دالر 4200تومانی از اقتصاد ایران
مطرح شــد و  87درصد اعضــای هیات نمایندگان
اتاقهای کشور به شرط اصالح بندهای دوم و هفتم
بیانیه موافقت خود را اعالم کردند .مقرر شد اصالح
دو بند توسط هیات رئیسه اتاق ایران صورت گیرد و
سپسبهسمعونظراعضایهیاتنمایندگانبرسد.
منیره امیرخانلو سرپرست معاونت اقتصادی اتاق
ایران در ایــن اجالس به بیان مــروری بر تاریخچه
تخصیــص ارز  4200تومانی پرداخــت و گفت :در
مجمــوع  14میلیــارد دالر ارز ترجیحــی تاکنون

تخصیص یافته که  3میلیارد دالر از این مقدار برای
دارو بوده است 14 .میلیارد دالر ارز ترجیحی معادل
کلصادراتپتروشیمیو 70درصدصادراتصنعتی
سال گذشــته بود و این بدان معناست که این عدد
بسیار مورد توجه اســت و باید ببینیم تا چه حد در
دستیابی به اهداف سیاستگذار موفق بوده است .وی
به تفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد اشاره و اظهار کرد :با
توجه به تعامل موثر بخش خصوصی و دولت ،عرضه
ارز نیما افزایش یافت و شــکاف بین این دو کاهش
یافت.
امیرخانلــو نقبی هــم به چرایی عــدم موفقیت
تخصیص ارز  4200تومانی زد و تصریح کرد :اولین
هدف در تخصیــص این ارز و اجرای این سیاســت
کنترل تورم بود اما شــاخص تورم از ابتدای سال 97
شتابان شد و تا خردادماه جاری به  37درصد رسید.
بررسیهای بانک مرکزی نشان دادهاست ؛ کاالهای
مشــمول دالر  4200تومانی بدون در نظر گرفتن
گوشــت و مرغ بیش از  40درصــد افزایش قیمت
داشتهاســت  .این درحالی اســت که کاالهای غیر
مشمول حدود 90درصد افزایش قیمت داشتهاست.
با توجه به نوسان باالی قیمت مرغ و گوشت میتوان
حدس زد افزایش قیمت کاالهای مشمول ، 4200
بیش از 50درصد بوده است .
درواقع باوجود این که دولــت 14میلیارد دالر به
این ســبد کاالیی تخصیص داد تا قیمت آنها نوسان
نداشته باشــد اما گزارشهای رسمی نشان میدهد
این هدف محقق نشدهاست.وی درباره چرایی عدم
موفقیت این سیاست در حفظ معیشت خانوار اظهار
کرد :برخی اقالمی که در قالب کاالهای اساسی وارد
شدند ،سهم کمی در عرضه داشتند .از طرفی ،قاچاق
هم به مشــکالت دامن زد و باعث شد برنده اصلی از
تخصیص این حجم عظیــم از منابع ،مصرف کننده
نهایی نباشــد .نقد دیگری که به این سیاســت وارد
میشــود این اســت که یارانه ارزی بود که به همه
اختصاص یافت درحالیکه دهک دهم 4برابر بیشتر
از دهک اول باید از این سیاســت منتفع شود و این
اتفاقنیفتاد.
امیرخانلو ادامه داد :موضوع دیگر ،رانت وســیعی
است که در حین اجرای این سیاست در جامعه بین
افراد خاص توزیع شد؛ در سه ماهه خرداد ،تیر تا اوایل
مرداد پارســال ،معادل 113درصد عملکرد عمرانی
در سال  96ارز ترجیحی توزیع شده است درحالیکه

علیرضا اشــرف دبیرکل اتاق ایران در بخش دیگر
این اجالس به ارائه گزارشــی از تفریغ بودجه سال
گذشــته پارلمان بخش خصوصی پرداخت و گفت:
بودجه سال  97با پیش بینی درآمد یک هزار و 914
میلیارد ریالی به تصویب هیات نمایندگان رســید و
هزینه های پیش بینی شــده 2هزار و  286میلیارد
ریال و کســری بودجه  372میلیــارد ریال بود .وی
افزود :در دوره عملکرد ســال  37 ،97درصد درآمد
بیش از پیش بینی کسب شد و  11درصد هزینه ها
را کاهش دادیم و در نتیجه اســتقراضی که ابتدا در
بودجه مطرح شــده بود نیاز نبود و بودجه از باالنس
موردنیازبرخوردارشد.
اشــرف ادامه داد :عمده افزایشــی که در بودجه
داشــتیم در بحث درآمد خدمات بود کــه از 147
میلیارد ریال  180میلیارد ریال عملکرد داشــتیم.
در بخش غیرعملیاتی هم  992میلیارد ریال درامد
داشتیم و توانســتیم سال گذشــته را با  37درصد
انحرافمثبتدربودجهبهپایانبرسانیم.
وی خاطرنشــان کرد :در مجموع در بخش هزینه
های اتاق هزینه پرســنلی یک درصد کاهش یافته
است و در مجموع بودجه 75درصد منابع حاصل اتاق
صرف کمکها به تشکلها و اتاقهای سراسر کشور
میشــود؛ حدود  24درصد بودجه صرف مجموعه
فعالیتهای اتاق ایران و بقیه در قالب کمکها اعمال
میشود.

امیرخانلو :در مجموع 14میلیارد دالر
ارز ترجیحی تاکنون تخصیص یافته که
 3میلیارد دالر از این مقدار برای دارو
بوده است 14 .میلیارد دالر ارز ترجیحی
معادل کل صادرات پتروشیمی و 70
درصد صادرات صنعتی سال گذشته بود
دبیــرکل اتــاق ایــران از تحقــق  756میلیارد
ریال کمک مصــوب به اتاقهای اســتانی خبر داد
و گفــت در این زمینــه  24درصــد افزایش کمک
داشــته ایم  .همچنین 253میلیارد ریال کمک به
تشــکلها و  223میلیارد ریال معــادل  23درصد
کاهش در پرداختها داشــته ایم کــه این موضوع
باید امســال جبران شود .وی خاطرنشان کرد :نکته
ای که در ســال  97اتفاق افتاد ،پیاده ســازی نظام
ســامانه مالی کارت بود که در سطح کشور اجرا شد
و در همــه اتاقهای شهرســتانها همکاری خوبی
صورت گرفت و امیدواریــم عملیات مالی اتاقها در
آینده در یک ســامانه انجام شــود و بخش کوچکی
که دســتی بود نیز به طور مکانیزه صورت گیرد .در
پایان نظرسنجی صورت گرفت و گزارش حسابرس
و بــازرس قانونی و تفریغ بودجه ســال  1397اتاق
ایران بــا موافقــت  72درصدی اعضا همــراه بود و
شرکت همیار حساب نیز به عنوان بازرس اتاق ایران
انتخابشد.

پیاده سازی نظام سامانه مالی کارت
بود که در سطح کشور اجرا شد و در
همهاتاقهایشهرستانهاهمکاری
خوبی صورت گرفت و امیدواریم
عملیات مالی اتاقها در آینده
در یک سامانه انجام شود

مدیرکلمیراثفرهنگیخراسانرضویخبرداد

گامنخستمعرفیخراسانرضویدرشبکههایتلویزیونیترکیه
دنیایاقتصاد-مدیرکلمیراثفرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری خراسان
رضوی از گام نخست معرفی خراسان
رضوی در شبکههای ترکیه خبرداد.
ابوالفضل مکرمیفر در اینباره اظهار کرد :در
قالب یک تور رسانهای مجموعه حرم مطهر رضوی و جاذبههای
شاخص مشهد و ۱۳شهرستان دیگر استان مستندسازی شد .وی
افزود :جذب گردشگر از کشورهای همسایه با اشتراک فرهنگی

از جمله سیاستهای این اداره کل است که با تعریف پروژههای
مشترک با نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور
طی یک سال گذشته برنامهریزی و اجرا شده است.
مکرمیفر ادامه داد :ترکیه جامعه هدف ما برای جذب گردشگر
بــوده که تاکنــون هیاتهای ایرانی در ترکیه حاضر شــده و
هیاتهایی به نمایندگی از این کشور نیز در ایران حضور پیدا کرده
و زمینههای حضور این گردشگران در ایران فراهم شده است.
وی تاکید کرد :وزارت امور خارجه نقش پر رنگی در این زمینه

داشته و هماهنگی و تعامل بین اداره کل میراث فرهنگی خراسان
رضوی و نمایندگی این وزارتخانه باعث اجرای برنامههای خوبی
در زمینه جذب گردشگر خارجی برای استان شده است .مدیر
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
به همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با این اداره کل
اشاره کرد و گفت :در راستای سیاستهای بازاریابی و تبلیغات
گردشگری جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی ،اولین تور
آشناسازی تبلیغاتی برای هیات فرهنگی مدعو از کشور ترکیه

با میزبانی این سازمان و میراث فرهنگی برگزار شد .وی تصریح
کرد :در این تور مجموعه حرم مطهر رضوی و جاذبههای شاخص
مشهد و  ۱۳شهرستان دیگر استان مستندسازی شد تا توسط
موسسه فیلم «دوروک مدیای استانبول» در شبکههای شیعیان
کشور ترکیه منعکس شود.
خراسان رضوی ســاالنه پذیرای حدود  3میلیون گردشگر
اســت که این آمار حدود نیمی از جمعیت گردشگر ورودی به
ایران است.

خبر

نایب رئیس اول اتاق ایران از ظرفیت های قانون
بهبود محیط کسب و کار گفت:

هدفگذاریبرایکاهشنارضایتیهای
فعاالناقتصادی

دنیای اقتصاد -نایب رئیــس اول اتاق ایران گفت:
قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار ،حداقل
مطالبات بخش خصوصــی را مدنظر قرار می دهد و در
واقع با پیشبینی پذیر کردن مقررات و سیاستهای
اقتصادی و تاکید بر ضرورت مشورت گرفتن از بخش
خصوصی ،نارضایتی ها و شکایات فعاالن اقتصادی را
نسبت به سیاســتهای دولت در بخش های مختلف
کاهشمیدهد.
حسین ســاحورزی در حاشیه «اجالس
هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور»
درمشهدبهخبرنگارماگفت:امروزتحریمها
و فشارهای بین المللی در حوزه اقتصادی،
بخش خصوصی را به خود مبتال کرده است
و از این منظر ،کشور به استراتژی نیاز دارد؛ در حقیقت باید در
برابرتحریمهاتسهیلگریهاییالزمصورتبگیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،وی ادامه داد :این قانون
ل خواســتههای بخش خصوصی را شامل می شود و به
حداق 
نظر میرسد که شاه بیت مفاد این قانون که مواد  3 ،2و  24آن
است ،میتوانند کمک خوبی به پیشبینی پذیر کردن مقررات
و سیاســتهای اقتصادی نمایند و با مشورت گرفتن از بخش
خصوصی ،میتوان نارضایتی و شــکایات بخش خصوصی را
نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت کاهش داد.
نایب رئیس اول اتــاق ایران در خصوص اقدامــات اتاق در
راستای اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب
و کار نیز چنین توضیــح داد :منطبق بر نص این قانون ،برخی
از وظایــف بر عهده اتاق بوده که ســعی شــده تا حداالمکان
ماموریتها و وظایف خود را در راستای تحقق این قانون مهم به
انجام برساند .در همین راستا ،سیستم پایش مستمری در اتاق
ایجاد شده که به طور مداوم روند اجرایی شدن این قانون را مورد
بررسی قرار میدهد و گزارشــاتی را در خصوص قسمتهای
اجرایی نشده آن تهیه و ارائه میکند.
zکلید موفقیت دولت در بهبود فضای کسب و کار ،گفتوگو با
فعاالن اقتصادی است

محمدرضا انصاری عضو هیات رئیسه اتاق
ایران هم گفت :شــرط موفقیت دولت در
بهبود فضای کسب و کار ،ایجاد فضای یک
گفتگوی موثر با بخش خصوصی و در راس
آن با مجموعه اتاق بازرگانی است.
وی افزود :فضای کسب و کار محصول چندین عامل است که
فعاالن اقتصادی ،بسترهای قانونی و کیفیت عملکرد نهادهای
متولی را شــامل میشــود؛ فعاالن اقتصادی افرادی باهوش،
فعال ،انگیزهدار و بافهم توسعه کسب و کار خود هستند .البته
باید گفت کــه کل این مجموعه تحت تاثیر فضای بین المللی
قرار دارد.
انصــاری با تاکید بــر اینکه دولت باید تمایل بیشــتری به
مشــورت گرفتن از فعاالن بخش خصوصی در راستای بهبود
فضای و کســب و کار نشــان دهد ،عنوان کرد :خوشبختانه
فعاالن اقتصادی به صورت منفرد افرادی موفق در عرصه های
اقتصادی داخلی و بین المللی هستند .در نتیجه یک ظرفیت
ارزشــمند مردمی را در رابطه با رونق فضای کســب و کار در
اختیار داریم .از طرف دیگر ،تمایل دولت و بســتر قانونی برای
آنکه فضای کسب و کار بهبود یابد ،وجود دارد اما آنچه که باید
بهبود پیدا کند ،این همکاری و هماهنگی دولت با مردم ،بخش
خصوصی و فعاالن اقتصادی برای تصمیم گیریها است.

zبوروکراسی اداری؛ مانع بزرگی بر سر اجرایی نشدن قانون
بهبود محیط کسب وکار

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز با
انتقاد از عــدم تحقق کامــل قانون بهبود
مســتمر محیــط کســب و کار ،گفــت:
بوروکراسی حاکم بر دستگاههای اجرایی و
اداری باعث شــده تا بخش خصوصی برای
انجام کوچکترین کار خود ،ناگزیر از صرف زمان بسیاری باشد و
این به معنای هدررفت منابع است .وی در خصوص مشکالت
کنونی بخش خصوصی اظهار کرد :بزرگترین مشــکل بخش
خصوصی در شرایط کنونی مشخص نبودن و یا غیر قابل پیش
بینی بودن شــاخصهای مهم اقتصادی از قبیل تورم ،رشد،
قیمت ارز و  ...است .وی پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای
اتاق بازرگانی برای حل و فصل مشکالت کنونی اقتصاد ،عنوان
کرد :عمدتا راهبردهایی که به هدایت شاخصهای کالن منجر
می شــود ،در اختیار دولت است؛ مباحثی در رابطه با برخی از
شاخصهای اقتصادی ،به ویژه نرخ ارز نیز بر عهده بانک مرکزی
و وزارت اقتصاد گذاشته شده است.
رئیس اتــاق تهران ادامهداد :مســئله دیگــری که بخش
خصوصی را آسیبپذیر کرده ،دستورالعملها و آییننامههایی
هســتند که به طور مداوم توسط دســتگاههای دولتی ابالغ
میشود و عمدتا ضد و نقیض همدیگر عمل می کنند .چنین
نقیصه ای از ضعف کار کارشناسی نشات می پذیرد و در امتداد
خود اقدامات بخش خصوصی را با مشکل مواجه می سازد.
خوانســاری در خصوص اینکه تنها  20درصد قانون بهبود
مستمر فضای کســب وکار به اجرا درآمده است ،تصریح کرد:
در این قانون اشاره شده که اگر قرار است ،دولت و وزراتخانهها
بخشنامهای را صادر کنند ،باید نظرات تشکلهای اقتصادی
به ویژه اتاق را جویا شوند اما با این حال ،این امر کمتر محقق و
میسرشدهاست؛ایناقداماتمنجرشدهتااکثراینبخشنامهها
غیرکارشناسیباشند.همچنینبوروکراسیحاکمبردستگاهها
باعث شده تا زمان بسیاری صرف یک کاری عادی شود .یعنی به
عنوان مثال ،اگر قرار است ،کاری در یک هفته انجام شود ،ماهها
به طول میانجامد و زمان بر می شود.
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عضوهیاترئیسهاتاقبازرگانیایران:

چالشفعلیبخشخصوصیودولت
عدمدستیابیبهادبیاتیمشترکاست
عضو هیات رئیســه اتاق ایران گفت :یکی از چالش
های فعلی بخش خصوصی و دولت آن است که در
مسائل اقتصادی به ادبیات مشترکی نرسیده اند و
اگر چنین اتفاق فرخنده ای رخ دهد ،آنگاه شــاهد
بهبودوضعیتوشرایطموجودخواهیمبود.
کیوان کاشفی ،در حاشیه اجالس هیات نمایندگان اتاق های سراسر
کشور در مشــهد عنوان کرد :در دو سال گذشــته با توجه به وضعیت
ن در روابط ایران و آمریکا
سیاســی موجود در کشــور ،تشــدید بحرا 
و تحریمهــای آن ،شــاهد فضایی جدید در فضای اقتصادی کشــور
هستیم؛ به تبع آن شاهد این بودیم که نرخ ارز صعود سه برابری داشته
و منجر به بروز چالش هایی بزرگ در کشــور شده است .در این راستا،
بخشنامههایی صادر شــد که برخی از آن ها مشکالت بسیاری را برای
فعاالناقتصادیرقمزد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشــهد ،کاشفی ادامه داد :پس
از سپری شــدن یک سال از شــرایط ناپایدار ،در حال حاضر به سمت
ثبات بیشــتری حرکت میکنیم؛ وقت آن رسیده که یک بازنگری در
حوزه قوانین و مقررات خود در داخل کشــور داشته باشیم زیرا باید با
موازات فشارهایی که از خارج کشور به اقتصاد ما وارد میشود ،از داخل
تسهیلگریوبهبودفضایکسبوکاررادردستورکارخودقراردهیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به بیانیه اجالس هیات نمایندگان
در مشــهد گفت :در این بیانیه بر ضرورت حذف دالر  4200تومانی از
اقتصاد کشور تاکید شده اســت و به نظر ما این نرخ دالر باعث شده تا
ت را برای عدهای فراهم آید.
زمینه ران 
کاشفی افزود :با حذف شدن شکاف ها در نرخ ارز ،شاهد ثبات و آرامش
بیشتری در بازار خواهیم بود و دســت دولت نیز برای اعمال مسائل و
حوزههای حاکمیتی خود باز اســت .امیدواریم با تفاهمی که دولت و
بخش خصوصی با یکدیگر دارند ،فضای اقتصادی مناسبی را در کشور
شاهد باشیم چراکه عمده دغدغه ما اشتغال و بهبود فضای کسب و کار
است .البتهنبایدتوجهزیادیبهمسائلسیاسیکرد زیرااینموضوعات
طی 30ساله گذشته وجود داشته و دارد.
کاشفی با تاکید بر اینکه دولت باید بیش از پیش پذیرای نظرات بخش
خصوصیباشد،یادآورشد:بهعنوانمثال،درمسئلهبازگشتارزحاصل
صادرات و مشکالت موجود در این حوزه تمام سعی خود را کردیم تا با
دولت همکاری و همراهی الزم را داشته باشیم و از سویی دیگر فعاالن
اقتصادی را توجیه کردیم که این امر چه فوایدی برای اقتصاد کشــور
دارد.باتمامیایناقداماتحدود 70درصدارزبهچرخهاقتصادبازگشته
است که میتوان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز مورد استفاده قرار داد.

یادداشت

مناقشهبیتکوین
محسن شادمان *
امروزه اســتخراج ارز دیجیتال و بیت کوین یکی از
فعالیتهای پر سود اما پر ریسک محسوب میشود.
با توجه به اینکه به نــرخ دالر افزایش یافت و تعرفه
ارزان قیمت برق همچنان به قوت خود باقی مانده،
عدهای بســیاری به این ســمت جذب شــدند تا
سرمایهگذاریکنند.درواقعهزینهعمده«ماینکردن»یعنیاستخراج
این ارز مجازی نرخ برق است .در نتیجه توازن این معادله به شدت برهم
خوردهشدهیعنیشمابایکسرمایهگذاریوپرداختیکهزینهریالی
کم ،یک درآمد میلیونی خواهید داشت که ناشی از درآمد حاصل بیت
کوین ها است؛ یعنی سودآوری زیادی را به همراه دارد.
این بیت کوینها رویکردی را ایجاد کرده که بســیاری به این سمت
رفتهاند .در این راســتا ،از برق رایگان و یا با تعرفه کم استفاده میشود
تا بیت کوین استخراج کنند .بنابراین چون رشد این صنعت بسیار باال
بوده با برنامهریزی توانیر سازگار نبوده است .این اواخر داستان خیلی
جدی شده و عده بسیاری به دنبال آن هستند و قابل توجه است که این
دستگاهها به صورت قاچاق وارد میشوند و آمار دقیقی از این دستگاهها
وجود ندارد و بیشتر آمارها بر اساس حدس و گمان است.
درآمــد آن به گونهای اســت که عرض ســه الی چهــار ماه هزینه
ســرمایهگذاری بازمی گردد و این درحالی است که سرمایهگذاری در
صنعت پس از  10سال بازمیگردد و این قسمت است که به جذابیت
ماجرا افزوده است .شرکت توانیر به شدت به دنبال این است که قیمت
برق برای اســتخراج کنندگان را معادل بــرق صادراتی تعیین کند.
درنهایت با این اقدام نرخ برق برای صنعت استخراج ارز دیجیتال واقعی
میشود و درآمدی نیز برای فعاالن این عرصه به وجود میآید و راه قانونی
این است که کسانی که پا به این صنعت می گذارند ،مجوز بگیرند و به
طوررسمیفعالیتداشتهباشند.
تا زمانی که این صنعت غیررسمی و زیرزمینی باشد ،معایبی را به همراه
خواهد داشت .در حال حاضر مصرف برق به شدت افزایش یافته و در پیک
مصرف تابستان هستیم و در بخشی از کشور نیز ممکن است با خاموشی
مواجهشویمکهبهمشکالتقبلیمیافزایدامااگراستخراجبیتکوینبه
رسمیت شناخنه شود ،میتواند به یک سرمایهگذاری مطلوب در کشور و
استان تبدیل شود؛ یعنی اینکه با یک سرمایهگذاری که از امکانات کشور
استفاده میکند ،برق به نحوی صادر میشود .تاکنون حرفی از قانون در
خصوص ارز دیجیتال به میان نیامده است و این در حالیست که در هیج
جایکشوربهرسمیتشناختهنشدهاستوبرایفروشبرقارزدیجیتال
قوانینمدوننداریم.دربارهمیزانتخلفاتآمارمشخصیوجودنداردواین
یعنیآماریکهتوسطمسئوالنارائهمیشود،آماردقیقینیست.مشکل
دیگر این است که این مورد طی یک سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده
و با توجه به جدید بودن کار هر کسی نمیتواند آمار دقیقی از آن ارائه دهد.
به هر حال کلیت بیت کوین در کشــور ما و بر اساس ممنوع اعالم شدن
مبادله آن مورد مناقشه است اما با این حال عدهای این نوع ارزها را خرید
و فروش میکنند و بنابراین توصیه می کنم مردم به سمت اینگونه فضاها
نروندبااینکهپرسودبهنظرمیرسد.
*رئیسسندیکایصنعتبرقایران-شعبهخراسانرضوی
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محمد مهدی فرقانی و مهدخت بروجردی ضرورتهای روزنامه نگاری نوین را در مشهد تشریح کردند

اهمیت «راهحلگرایی» در بحران

دنیای اقتصــاد -روزنامــه نگاری
راه حل گــرا ،شــاخه ای از روزنامه
نگاری توســعه به شــمار می آید و به
دنبال ارائــه گزارشهایــی دقیق و
متقاعــد کننده درباره پاســخ هایی
اســت که برای یک مسئله اجتماعی
وجود دارد .در دوره کنونی که همه جا
از بحران و جنگ اقتصادی صحبت می
شود ،ضرورت تغییر رویکرد خبرنگاران
و فعاالن رسانه در پوشش اخبار حوزه
اقتصادی بیــش از پیش اهمیت یافته
اســت و به ویژه در بخش خصوصی که
زیر بار مشــکالت ناشی از تحریم های
داخلی و خارجی و بعضا کم تدبیری ها
برای مقابله با فشارهاست ،پرداختن به
راهحلهاموضوعیتیافتهاست.
محمدمهدی فرقانی ،رئیس دانشکده علوم
ارتباطات دانشــگاه عالمه طباطبایــی درباره
ضرورت یافتن پرداختن به این شیوه از روزنامه
نــگاری معتقد اســت :تا شــناختی نظری از
موضوعاتپیدانکنیمبهدنبالراههایعملیآن
نخواهیم رفت ،در واقع آدم ها به وســعت دانش
نظریخود،دستبهعملواقداممیزنند.
او نقبی به ضرورت های توســعه رســانه در
کشورهایی نظیر ایران زد و یادآور شد :روزنامه
نگاری کارکردگرا باید به صورت علمی و حرفه
ای در کشــورمان مورد توجه و عمل قرار بگیرد
و در عین حال باید دقت شود در جریان این نوع
روزنامه نگاری ،روزنامهنــگار به روابط عمومی
سازمانهاتبدیلنشود.

فرقانی  :روزنامه نگاری
راه حلگرا ،نگاهی جامع و
چندبعدی به زیست جهان
موضوع دارد .یعنی هم مشکل
و مسئله را می بیند و آن را
نقد می کند و هم در کنار آن،
دیدگاه های تخصصی و عمیق را
برای برون رفت از مشکل ،ارائه
می کند و هم در عین حال از
محدودیت ها غافل نیست
به گــزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی
خراســان رضوی ،فرقانی کــه در کارگاه یک
روزه «روزنامه نگاری نویــن» ویژه خبرنگاران
اقتصادی خراســان رضوی صحبت می کرد بر
اهمیت اخالق گرایی و اخالق مداری در فضای
رسانههای کشور تاکید می کند و یادآورشد :در
شرایطی که شــاهد نوعی فروپاشی در جامعه
هستیم ،این رســانه ها و روزنامه ها هستند که
باید در قامت منادی اخالق عمل کنند ،در غیر
این صورت فقط افسوس خواهیم خورد و شاهد
آن خواهیم بود که ارزش ها به آســانی قربانی
می شوند .این استاد روزنامه نگاری متذکر شد:
رابطه ای که امروز بعضی از رسانه های ما با منابع
خبری خود برقرار می کنند ،یک رابطه بســیار
ناســالم و غیرحرفه ای است و طلبکاری مالی از
منابعوحوزههایخبریبهشمارمیآیدونشانه
سقوط و زوال اخالق حرفه ای است .چالش های
مالی رسانه ها امری انکار ناپذیر است اما شرافت
حرفه ای به عنوان یک اصل متقن در این عرصه
نبایدفدایمنافعشود.
zاقتدار روزنامه نگار از اعتبار نزد مردم کسب
میشود

او ادامه داد :اقتداری که به خبرنگار اجازه می
دهد تا مقابل مسئوالن بایستد و از آن ها سوال
بپرسد و آن ها را به چالش بکشد ،از اعتباری می
آید که مردم به او داده اند .این قدرت برخاســته
از مسئولیت اجتماعی اوست .از یک نمایندگی
ناگفته و نانوشته از جانب مردم .روزنامه نگاری
تنها فردی اســت که بدون آنکه رایی برای او به
صندوق انداخته شود ،حائز عنوان نمایندگی از
سویجامعهخوداست.
اودربخشدیگریازاظهاراتخودبهضرورت
داشتن دانش و بینش نظری در عرصه روزنامه

بروجردی:خبرنگاران،نقطه
عملیاتیکردنمدیریتبحران
از طریق ارتباطات بحران
هستند و دلیل اهمیت رسانهها
توان آنها برای جمعی کردن
روابط انسانها است

استاندار خراسان رضوی:

«بهزیستی»تابلویناکارآمدیاقتصادیواجتماعیماست

کارگاه یکروزه روزنامهنگاری اقتصادی با حضور رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی در اتاق مشهد برگزار شد

نــگاری تاکید کرد و گفت :امروز با ســواد کم و
دانش حداقلــی ،یک روزنامه نــگار نمی تواند
توفیقی کســب کند .امروز جهان به مدد علم
اداره می شود و روزنامه نگار باید الاقل بیشتر از
میانگین جامعه خود دانش ،بینش و اطالعات
نظری داشته باشــد .اگر چنین نشود ،او غلط
آموزی خواهد کرد .مفاهیمی را به مخاطب ارائه
می کند که حتی غیرتعمدی و نادانسته ،دست
به تحریف آن ها زده است .مفاهیم ،اطالعات و
اخباری که در اختیار ما قرارمی گیرد یک امانت
به شمار می آیند و ما به عنوان یک امانت دار باید
این مباحث را صحیح و سالم ،قابل فهم و معنادار
دراختیارمخاطبانقراردهیم.
فرقانی ،سومین ضرورت را برای اهالی رسانه،
مهارتهایعملیبرشمردوتاکیدکرد:چاشنی
سهمولفهایکهذکرشد،بهیکمحصولجذاب،
موثروتوسعهگرابرایجامعهمنجرمیشود.
وی توضیح داد :روزنامه نــگاری راه حلگرا،
نگاهی جامــع و چندبعدی به زیســت جهان
موضوع دارد .یعنی هم مشــکل و مســئله را
می بیند و آن را نقد می کنــد و هم در کنار آن،
دیدگاه های تخصصی و عمیــق را برای برون
رفت از مشکل ،ارائه می کند و هم در عین حال از
محدودیت ها غافل نیست .به بیان بهتر ،روزنامه
نگاری راه حل گرا ،در شکل درست و علمی ،بر
واقع گرایی ،نقد و نظارت ،انصــاف و توازن ،بی
طرفی ،دغدغه مندی برای توسعه ،انسان گرایی
وکمکبهبهبودشرایطوکیفیتزیستانسانی،
تمرکز و تاکید دارد .روزنامه نگار در این عرصه،
نه بولتــن تبلیغاتی برای دولــت و نه الزاما یک
اپوزسیوناست.درمجموعحفظاینتعادلهنر
شمااهالیرسانهاست.
وی یادآور شد :در این رویکرد از روزنامه نگاری
ضمن پرداختن به مشــکالت و یافتن پاسخ و
راه حــل برای آن از بــروز بحرانهای احتمالی
پیشگیری میشود بنابراین روزنامه نگاری راه
حل گرا را میتوان هم پیشــگیری کننده و هم
درمانگربرشمرد.
وی تحقق همه این مولفه را مشروط به چند
موضوع دانست :صدای مردم ،دولت و نخبگان
در کنار هم باید شــنیده شود .یک گزارش باید
به گونه ای تلفیق شود که سهمی از نظریه های
کارشناسی و دیدگاه های نخبهگان و اظهارات
و مواضع مســئوالن و دســت اندکاران در کنار
دغدغههایمردم،بیانومنعکسگردد.
فرقانی خاطر نشــان کرد :هیچ جامعه ای به
توسعه نمی رسد مگر آنکه در کنار دولت توسعه
گرا ،شهروندان توسعه گرا داشته باشد ما از این
بخش غفلت کرده ایم ،عمدتا بار تقصیرات را بر
گردن دولت انداخته ایم اما می خواهم ســهم
شهروند نیز در امر توســعه گرایی نباید نادیده
گرفتهشود.
zمدیریتبحرانهابهمددرسانههاوخبرنگاران

دکتر مهدخت بروجردی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در این نشست به
بیان جایــگاه روزنامه نگاری نوین و نقش آن در
مدیریت بحران ها اشاره کرد و گفت« :بحران»،
«مدیریت بحــران» و «ارتباطــات بحران» در
چند دهه گذشته محور بسیاری از تحقیقات در
حوزه ارتباطات بوده است و این سه واژه مفاهیم
کلیدیبحثامروزماهستندکهرابطهتنگاتنگی
دارند.
وی با بیــان تاریخچه ای از نحوه طرح مفهوم
«بحران» عنوان کرد :افراد وقتی در برابر اهداف
مهم با موانعی روبه رو میشــوند که نمیتوانند
برای حل آن از روشهای معمول استفاده کنند
با بحران روبه رو شدهاند در واقع بحران ،تغییری
است که سمت و سویش جهت منفی داشته و
نشانگر نوعی تعارض میان وضع موجود و وضع
مطلوبباشد.
او در ادامه به ویژگیهــای بحران پرداخت و

توضیح داد :تغییر تند و ناگهانی در یک یا چند
متغیراساسیدرسیستمکهدارایجهتگیری
منفی ،شگفت آوری ،فراگیری و شمول ،حالت
تهدیدآمیز،زمانمحدودبرایعکسالعمل،عدم
قطعیت،تهدیداهدافحیاتیباشدبحراناست.
این استاد ارتباطات ،انواع بحران را «طبیعی»،
«اقتصادی و اجتماعی» و «سیاسی» دانست و
عنوان کرد :در تقسیم بندی دیگری بحرانها را
بهعامدانهوغیرعامدانهتقسیممیشودکهنمونه
های عامدانه آن شامل :تروریسم ،کارشکنی و
خرابکاری ،درگیری شغلی ،روابط ضعیف بین
کارفرما و کارکنان ،مدیریت سهام یک شرکت
از سر رقابت و عداوت و مدیریت غیراخالقی می
باشد.منظورازبحرانهایغیرعامدانهنیزبالیای
طبیعی ،شیوع بیماریها ،تداخالت تکنولوژی،
نقص محصــوالت و ورشکســتگی اقتصادی
اســت .در مجموع هر کدام از این اشکال بحران
باید مدیریت شوند .بروجردی مدیریت بحران را
مجموعه ای از اقداماتی دانست که برای مقابله
با بحرانها و کاهش صدمــات ،طراحی و اجرا
میشوند و یادآور شــد :مدیریت بحران به سه
فرآیند پیشا بحران ،بحران و پسا بحران تقسیم
میشود.
وینقبینیزبهمفهوم«ارتباطاتبحران»زدو
گفت :این موضوع به معنی جمع آوری ،پردازش
وانتشاراطالعاتالزمبرایمقابلهباموقعیتهای
بحرانی اســت ،رابطه بین مدیریــت بحران و
ارتباطات بحران تعیین کننده است و عملکرد
رسانههااگرهمسوبااهدافمدیریتبحرانباشد
خدمتیبزرگبهآنانبرایحلبحراناست.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد :خبرنگاران،
نقطه عملیاتی کردن مدیریت بحران از طریق
ارتباطاتبحرانهستندودلیلاهمیترسانهها
توانآنهابرایجمعیکردنروابطانسانهااست.
رسانههابهمثابهمنبعقدرت،نقشواسطهگری
رامیانحاکمیتوافکارعمومیبازیمیکنندو
در مجموع قدرت دروازه بانی جایگاه ویژه ای به
رسانههامیبخشد.
zخبرنگاران نقش سامانه های هشدار را بازی
میکنند

معاون دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور
در تبیین نقش خبرنــگاران در فرآیند بحران
گفت :در مرحلــه پیش بحــران ،خبرنگاران
و روزنامه نگاران مشــابه ســامانههای هشدار
موقعیتاضطراریعملمیکنندوتحقیقاتنیز
نشان داده است که مردم بیشتر از مدیران تحت
تأثیرپیامهایهشداردهندهقرارمیگیرند.
وی دو محــور مهــم مرحله پیــش بحران
را هوشــیار کردن مردم و مســئوالن توســط
خبرنگاران دانست و افزود :پیشگیری از بحران و
پاسخگو کردن مدیران در صورت بی توجهی به
عالئمهشدارازنتایجاینهوشیارسازیاست.
او ادامه داد :نقش پررنگتر روابط عمومیها
نســبت به خبرنگاران در مرحله بحران اتفاق
میافتــد که نقــش آنها شــامل انتخاب یک
سخنگوی مناســب ،عمل به سه اصل «سریع
بــاش ،دقیق بــاش ،حرفت را عــوض نکن» و
استفادهنکردنازراهبردسکوتاست.
ایناستادارتباطاتدانشگاهعالمهطباطبایی
وظایف خبرنگاران در مرحله بحران را آموزش
مردم در جهت افزایش ضریــب امنیت آنها به
خصوص در مورد بالیای طبیعی و جنگ ،تالش
در جهت افزایش ضریب آسایش روانی  -روحی
آنها از طریق دســتیابی به منبع اخبار دقیق و
درســت و گزارشهای مثبت ،تالش در جهت
ایجاد بسیج و همبســتگی به عنوان یک عامل
وحدت بخش نه تفرقه افکن ،کنار گذاشــتن
تمایالتسیاسیوچنددستگیهابرشمرد.
بروجردی اهمیت ندادن به تیراژ در شــرایط
بحران ،ایجاد اعتماد در مخاطبان ،اســتفاده از
چارچوب بندی مناسب ،لزوم حمایت از سوی

سامانه ارتباطی3000224800:
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تحریریه مانند بســیج ناوگان ترابــری ،اجازه
استفاده از آرشــیو های مختلف و آماده بودن،
لزوم آگاهی از سیاســتهای دولت ،مزاحمت
ایجاد نکــردن برای مســئوالن و اغراق نکردن
در گســتردگی ماجرا را از دیگر وظایف روزنامه
نگارانوخبرنگاراندرمرحلهبحرانبرشمرد.
وی توصیــه کرد :روزنامه نــگاران در مرحله
پســابحران آرشــیو کامل و جامعی از بحران
تهیه کنند و بعد از آرامش اوضاع با نگرش امید
به آینده ،رویدادها را تجزیــه و تحلیل کنند و
مراقب باشــند در جریان پسابحران دوباره یک
بحران ایجاد نشود از این رو باید درباره چگونگی
و چرایی ماجرا تحقیق کنند ،گذشــته را چراغ
راه آینــده نمایند و تحلیل محتوای مطبوعات،
خبرگزاریها و صدا و سیما را در برنامه کار خود
قراردهند.

بروجردی:نقشپررنگتر
روابط عمومیها نسبت به
خبرنگاران در مرحله بحران
اتفاق میافتد که نقش آنها
شامل انتخاب یک سخنگوی
مناسب ،عمل به سه اصل «سریع
باش ،دقیق باش ،حرفت را
عوض نکن» و استفاده نکردن از
راهبرد سکوت است
zضرورت ارتقای مهارت های تحلیلی و
پرسشگریخبرنگاران

محمودسیادت،نایبرئیساتاقمشهدنیزدر
ایننشستباتاکیدبرضرورتآموزشتخصصی
خبرنگاران ،توضیح داد :خبرنــگاران به مثابه
معلمانجامعههستند.رسالتسنگینیبردوش
آنهاستوتریبونارزشمندیدراختیاردارندکه
نبایدآلودهمسائلفردیوجناحیشود.وییک
دغدغه جدی را تربیت خبرنگاران در زیرشاخه
های اقتصاد دانســت و از ضــرورت ورود مراکز
دانشــگاهی به عرصه های تخصصی این رشته
سخنگفت.
او بر اهمیت پرسشــگری و توامــان قدرت
تحلیل گری خبرنگاران تاکید کرد و یادآور شد:
طرح هایی به مرحله اجرا درمی آیند که کارکرد
و ماحصل آن ها باید به بحث گذاشــته شود اما
این اقدام منوط به توان پرسشگری خبرنگاران
است.بهگزارشخبرنگارماسیادتبادرخواست
از جامعه رسانه ای خراسان برای ورود جدی به
عرصه آموزش تخصصی خبرنــگاران در حوزه
های مختلف گفت :به عنوان مثال ما در استان
خراسان با وجود مرز گســترده با افغانستان و
صادرات بیش از  50درصدی خرسان رضوی به
اینکشوریکخبرنگارتحلیلگرافغانستاننیاز
داریم که جغرافیای این مرز و بوم را بشناســد و
با کلمات و اصطالحات افغانستان آشنا باشد و یا
خبرنگاریکهمناطقویژهرابشناسدونقاطقوت
ضعف آنها را بداند و بر این اساس قدرت تحلیل
داشتهباشد.سیادتبهنمایندگیازاتاقبازرگانی
خراسان رضوی ابراز آمادگی کرد تا برای مهارت
افزایی تخصصی خبرنــگاران همکاری کند و
برگزاری این کارگاه را مقدمه ای برای این مهم
برشمرد.

سیادت :طرح هایی به مرحله
اجرا درمی آیند که کارکرد
و ماحصل آن ها باید به بحث
گذاشته شود اما این اقدام منوط
به توان پرسشگری
خبرنگاراناست

ایسنا-استاندارخراسانرضویگفت:بهزیستیتابلو
ناکارآمدیحوزههایاقتصادیواجتماعیماست.
علیرضا رزم حســینی در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره
کل بهزیستی خراسان رضوی ،اظهار کرد :تابلو ناکارآمدی
در حوزههای اقتصادی ،فرهنگی و آموزشــی در بهزیستی
دیدهمیشود،یعنیاگرهرناکارآمدیومشکلیدرحوزههایمختلفاقتصادی،
اجتماعی و آموزشی وجود داشته باشد ،آثارش در بهزیستی نشان داده میشود.
بهزیستیباانواعمعلولیتهاومسائلاجتماعیمواجهاستوبهتنهایینمیتواند
متولیحلهمهاینمسائلباشد،لذاهمهدستگاههابایدبهکمکبهزیستیبیایند.
رزم حسینی با اشــاره به تجربه اجرای طرح نجات با همکاری تمام دستگاهها و
نهادهادرکرمان،تصریحکرد:دراجرایاینگونهطرحها باهرنامیکهداشتهباشد،
بایدهمهدستگاههاازنیرویانتظامیودادستانیگرفتهتاسازمانهایمردمنهاد
مشارکت داشته باشند .وی خاطرنشــان کرد :ظرفیتهای بسیاری در راستای
اجرایطرحاقتصادمقاومتیدراستانبهوجودآمدهاستکهبهزیستیمیتوانداز
اینطرفیتاستفادهکردهوبخشیازوظایفخودراباهمکارییکدیگرانجامدهد.
استاندار خراسان رضوی افزود :بر این اساس برای نمونه سازمان فنی و حرفهای
را مکلف کردیم که به افراد دارای شــرایط ویــژه آموزش رایگان دهد .همچنین
دانشگاه فردوسی باید در زمینه انجام طرحهای پژوهشی با بهزیستی همکاری
کندوفعالیتهاباتقسیمکارانجامشود.رزمحسینیهمچنینپیشنهادکردکهدر
صورتامکاندراجراییکطرحاستانیتمامیدستگاههاملزمشوندتمامیموارد
ومسائلاجتماعیراکهمشاهدهمیکنندبهبهزیستیگزارشدهندتاازبسیاری
ازمسائلاجتماعیجلوگیریشود.

قائممقامتولیتآستانقدسرضوی:

هیچتصمیمیبدونمشورتبامتخصصان
درآستانقدسگرفتهنخواهدشد

ایسنا -قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره
به اهمیت موضوع مشورت و همفكرى در انجام امور،
گفت:هیچتصمیمیبدونمشورتبامتخصصانامر،
کار کارشناسی و اتکا به خرد جمعی در آستان قدس
رضویگرفتهنخواهدشد.
مصطفی خاکســار قهرودی در دیدار سرکشیکان حرم مطهر رضوی با تأکید
بــر اینکه در این بارگاه نورانی برای رهایی از غفلت راهی جز حضور پیوســته در
محضر حضرت رضا(ع) وجود ندارد ،اظهار کرد :در حرم مطهر رضوی اگر همیشه
این حقیقت و باور را که در محضر حضرت رضا(ع) هستیم ،مدنظر داشته باشیم
وایشانراناظروشاهدبراعمال،رفتار،باطنونیتکارخودبدانیم،آنگاهدراعمال
و گفتارمان نتایج پرقیمتی حاصل خواهد شد .وی تصریح کرد :افرادی که به این
آستان نورانی مشرف میشوند ،فارغ از ظاهر ،نژاد ،ملیت و گرایشهای سیاسی
برایمابسیارگرامیوعزیزهستند،زیرادراینحرمعنوانزائرالرضا(ع)رادارند.

مهلت ۳ماهه محیط زیست به باغ پرندگان مشهد

قدس آنالین -مدیرکل حفاظت محیط زیســت
خراسان رضوی گفت :برای رفع اشکاالت موجود در
باغ پرندگان مشهد ،مهلت سه ماهه به مسوالن آن
دادهشدهاست.
تورج همتی مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان
رضوی گفت :این مهلت قابل تمدید نیســت و در صورت رفع نشدن مشکالت
اقــدام بعدی برای جلوگیری از ادامه فعالیت دائــم این مجموعه انجام خواهد
شــد .او در مورد انتقال دو قطعه پلیکان به تربت حیدریه اظهار داشت:با توجه
به فضای نامناسب باغ پرندگان مشهد و تذکرات و مهلت داده شده به مسئوالن
این مجموعه برای اصالح وضعیت موجود و فضای نگهداری پرندگان ،دو قطعه
پلیکان که به صورت امانی در دســت این مجموعه بود ،بازپس گرفته و به باغ
پرندگانشهرستانتربتحیدریهمنتقلشد.مدیرکلحفاظتمحیطزیست
خراسان رضوی در زمینه انتشــار فیلمی از آماده سازی و انتقال این دو قطعه
ارزشمند که موجب گالیه و انتقاد دوستداران محیط زیست شده بود افزود :با
توجه به بی تجربگی در این زمینه روند آماده سازی و انتقال این دو گونه با برخی
مشــکالت و نواقص همراه بود که تذکرهای الزم به ماموران انتقال دهنده داده
شده است .همتی تصریح کرد :باغ پرندگان فعال در تربت حیدریه از شرایط و
فضای اســتاندارد برای نگهداری پرندگان برخوردار است و هم اکنون حال دو
پلیکانتازهانتقالیافتهبهاینمجموعهخوباستودرروندانتقالمشکلیبرای
آنانپیشنیامدهاست.

حداکثرقیمتهرکیلوزعفران:
۱۲میلیونو۵۰۰هزارتومان

دنیای اقتصاد -مدیرعامل اتحادیه صادر کنندگان
زعفران خراسان گفت :در حال حاضر قیمت هر کیلو
زعفران در بازار حداقل ۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان و
حداکثر ۱۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان می باشد و صادر
کنندگان بین ۲تا ۵درصد برای هر کیلو زعفران سود
بردهوقادرهستنددرهرنقطهازجهانکهتقاضاوجودداشتهباشدآنرا
تحویل دهند .سال گذشته صادرات زعفران ۳۵۱میلیون دالر ارز آوری
برایاستانخراسانرضویداشتهاستودرسالرونقتولیدپیشبینی
برداشتبیشاز۵۰۰تنزعفرانمیشود.
به گزارش قدس آنالین غالمرضا میری با انتقاد از مسوالن گمرک اظهار کرد :در
حالیکهتیرماهروبهپایاناستاماگمرکعلیرغممکاتباتومراجعاتپیدرپی،
درموردمیزانصادراتزعفرانازکشوردرسالجاریهیچآماریدراختیاراتحادیه
صادر کنندگان زعفران قرار نمی دهد .وی در مورد برخی مسائل نظیر پولشویی در
صادرات زعفران و نحوه برگشت ارز حاصل از فروش آنها ،تصریح کرد :از چند سال
گذشته که تحریم ها علیه کشور شدت گرفت و صادر کنندگان نمی توانستند ارز
واردکشورکنندبهخریدارانخارجیپیشنهاددادیمکهدرصورتامکانیادرداخل
کشور بهای آن را به تومان پرداخت کنند و برخی هم از طریق صرافی ها و از طریق
یککشورثالثدرخارجازکشور وجهرابهتومانحوالهکردهوواردکشورمیکردند
کهاینوضعیتهمچنانادامهدارد.میری بابیاناینکهبین۹۰تا۹۲درصدصادرات
زعفران از استان های خراسان انجام می شود ،افزود :سال گذشته حدود  ۴۰۰تن
زعفران در خراسان رضوی برداشت شده که بالغ بر ۲۵۰تن آن صادر شده است و
ارزآوریدرحدود  ۳۵۱میلیوندالربرایاستاندربرداشتهاست.

