
 راهکار خروج از آشفته بازار زعفران

د استان واسطه ها و واسطه گری د ر تمامی حوزه ها 
و مخصوصا اقتصاد  کشاورزی د استانی غم انگیز و 
سابقه د ار برای قشر زحمتکش و پرتوان جامعه است 
و توانسته نشاط این جمعیت عظیم تولید کنند ه 
را به تاریکی و یاس و ناامید ی سوق د هد . همواره 
کشاورزان به علت فقد ان اطالعات کافی از نحوه 
فروش، قیمت بازار، مشتریان هد ف و عد م سازماند هی د ر فرآیند های 
برد اشت، برنامه ای برای فروش محصول خود  به طور شایسته ند ارند  و 
اینجاست که واسطه ها از فضا و سرد رگمی این قشر محروم استفاد ه کرد ه 
و عرصه را برای تولید کنند ه گران ترین اد ویه د ارویی جهان تنگ می کنند .
بسیار از این جنس سخن ها گفته شد ه است؛ اما راهکار چیست؟ راهکار 
بسیار ساد ه، تجارت منصفانه یا عاد النه با نقش پذیری کشاورز است که 
این الگو تجربه موفق د ر بسیاری از کشورها د ر جهت حذف واسطه گری 
و عد الت د ر تولید ، فروش و کیفیت محصول است. د ر د نیا جهت تولید  
برخی از محصوالت، فرآیند ی به نام تجارت منصفانه طراحی و تعریف 
شد ه است که د ر تمامی مراحل تولید  تا عرضه، به انسان و محیط زیست 
احترام گذاشته شد ه، همچنین شفافیت باعث تقویت همه جانبه بازیگران 
واقعی برای ایجاد  کسب و کارهای موفق و پر رونق و د ر عین حال عاد النه 
شد ه است. د ر این سیستم، شبکه ای از تعاونی ها، شرکت های بازاریابی، 
انجمن های تولید کنند ه، وارد کنند ه و خرد ه فروشان د ر فضایی روشن 
حمایت از تجارت منصفانه را تضمین می کنند . این شبکه می تواند  د ر 
بهبود  معیشت، عد الت و رفاه تولید کنند گان نقش آفرینی کرد ه و د ست 

واسطه ها را د ر طول زنجیره تولید  تا مصرف برای همیشه قطع کند . 
خبر خوش این که د ر سال های اخیر چند  طرح مطالعاتی با محوریت 
چند  محصول ویژه نظیر زعفران، پسته و خرما با همکاری موسسه پژوهشی 
علوم و صنایع غذایی و موسسه کیفیت رضوی با عنوان »نشان طیب« د ر 
این جهت اجرا و د ر حال حاضر آماد ه خد مات رسانی است، د ر این طرح 
عالوه بر تمامی مالک های تجارت منصفانه نکاتی از آموزش های د ینی، 
قرآنی و اخالقی از این زنجیره تا مصرف حمایت می کند . هم اینک د ر 
حوزه زعفران این نشان عالوه بر حمایت از کشاورز حمایت جامعی نیز از 
مصرف کنند گان آن د ر سراسر جهان د اشته تا محصولی سالم، با کیفیت 
و عاری از هر آالیند گی را مصرف کند  و به آنها این تضمین را می د هد  که 
د ر کلیه مراحل تولید  تا عرضه این محصول کلیه حقوق انسان و طبیعت 

رعایت شد ه است.
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 بسیاری از شرکت های د انش بنیان و استارتاپ ها توانستند  د ر د وره همه گیری کووید  19 کسب و کار خود  را توسعه د هند 
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 فعاالن و کارشناسان حوزه زعفران از راهکارهای بهبود  
بازار این محصول می گویند 

کنسرسیومی برای زعفران 
صفحه 3

اد امه یاد د اشت
اما متاسفانه د ر حوزه برند سازی زعفران بسیار کم کار 
بود یم و همیشه بازی را به برند های مطرح خارجی باختیم، 
البته چند  شرکت د اخلی همیشه پر توان و با انگیزه د ر این 
حوزه ها حضور د ارند  اما برای کشور ایران که تولید کنند ه 
90 د رصد  زعفران جهانی است، این تعد اد  د ر شان آن 
نیست. لذا با ایجاد  تبلیغات و سرمایه گذاری و حمایت 
از صاد رکنند گان ما که بعد  از خروج محصول از مرزها بی 
پشتیبان و تنها هستند ، باید  کاری کرد ؛ چرا که محصول 

صاد راتی زعفران خد ماتی د ر بیرون مرزها ند اشته و د ر 
فضای نابرابر با د یگر برند های جهانی د ر حال رقابت و 
کار هستند . باید  از این نقش آفرینان حمایت های مالی، 
کنسولی و حقوقی به عمل آید  که بتوانند  عملکرد ی قوی 

د ر مواجهه با موجی از مشکالت د اشته باشند .
ایجاد  کنسرسیومی از تولید کنند گان بین المللی و 
صاد رکنند گان می تواند  بازار زعفران را د ر کل جهان 
ساماند هی کند . د ر این رابطه طرحی به عنوان سازمان 
کشورهای صاد رکنند ه اوسک OSEC مطرح شد ه که د ر 

صورت اجرایی شد ن می تواند  ایران را عالوه بر بزرگترین 
تولید کنند ه زعفران به عنوان بزرگترین صاد رکنند ه آن 
مطرح کند . موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز 
آماد گی به اشتراک گذاری تمامی تجارب 30 ساله خود  
د ر خصوص تولید  و فرآوری گیاه زعفران و ایجاد  ارزش 
افزود ه را د ارد  و از کلیه نقش آفرینان این حوزه حمایت 

علمی و د انشی می کند .
*عضو هیات علمی موسسه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی

 د نیای اقتصاد ، زهرا صفد ری: شرکت ها و بنگاه های 
اقتصاد ی زیاد ی به سبب شیوع کرونا به ویژه د ر ماه های 
پایانی سال 98 و اولین ماه های امسال د چار ضرر و زیان 
و حتی ورشکستگی شد ند  اما د ر این میان، شرکت هایی 
هم بود ند  که کرونا نه تنها برای آنها تهد ید  نبود ، بلکه 
به فرصتی برای توسعه کار و د رآمد زایی بیشترشان 

تبد یل شد . 
د ر ماه هایی که بسیاری از بنگاه های اقتصاد ی با شوک 
کرونا د چار تعد یل نیرو، کاهش تولید ، کمبود  مواد  اولیه، 
بسته شد ن مرزها برای صاد رات و محد ود یت های حمل 
و نقلی مواجه شد ند ، برخی شرکت های د انش بنیان و 
استارتاپ ها با ارائه امکانات مورد  نیاز مرد م توانستند  خود  

را توسعه د اد ه و د رآمد  قابل توجهی کسب کنند .
د ر واقع، کرونا سبب افزایش سرعت تحول د یجیتالی 
د ر همه ابعاد  زند گی روزمره و کسب و کارها شد ه است؛ 
شیوع این ویروس باعث شد  تا خیلی از کسب و کارها 
اهمیت فناوری اطالعات را عمیقاً د رک کنند  و به سمت 
د یجیتالی شد ن و شتاب آن حرکت کنند . د ر این میان، 
شرکت های د انش بنیان و شرکت های نوپا که د ر حوزه 
توسعه پلتفرم های کسب و کار آنالین و به طور کلی د ر 
حوزه اقتصاد  د یجیتال فعال بود ند ، با بازاری روبه توسعه 
روبرو شد ه اند . از سوی د یگر، همه گیری کرونا و کاهش 

شد ید  رشد  اقتصاد ی سبب شد  بسیاری از شرکت های 
بزرگ فلج شوند  و از بازار تقریباً حذف شوند ؛ به خصوص 
آنهایی که از تکنولوژی های د یجیتال کمتر بهره گرفته 
بود ند  و این هم عاملی د یگر برای توسعه بازار شرکت های 

د انش بنیان و نوپا شد .
د ر مجموع می توان گفت شرکت های کوچک به 
خصوص د انش بنیان و نوپا که کسب و کار آنها مبتنی بر 
فضای مجازی است و همچنین شرکت های د انش بنیان و 
آنهایی که د ر تولید ات خود  حد اقل مواد  مصرفی وارد اتی 
را استفاد ه می کنند ، توانستند  د ر این د وران کرونایی 

وضعیت بهتری نسبت به بقیه د اشته باشند .

  فعالیت 350 شرکت د انش بنیان د ر خراسان 
رضوی

350 شرکت  د انش بنیان د ر خراسان رضوی فعالند  
و این اســتان با ظرفیتی که د ر این حوزه و واحد های 
فناور د ارد ، به د نبال این است که به رتبه د وم کشور د ر 

حوزه د انش بنیان د ست یابد . 
رضا قنبری، رئیس پارک علم و فناوری خراســان 
د رباره فعالیت شرکت های د انش بنیان و استارتاپ های 
این اســتان بعد  از شــیوع کرونا به »د نیای اقتصاد « 
می گوید : از نظر فعالیت شرکت ها بعد  از همه گیری 

کووید  19 می توان این بنگاه ها را به سه د سته تقسیم 
کرد ؛ عد ه ای از شــرکت ها که محصوالتشان منطبق 
با نیاز جامعه پزشــکی د ر د وره این بیماری اســت، 
بازارشــان توسعه یافت و یا اگر فروش محصوالتشان 
د ر گذشــته با مشــکل مواجه بود ، وضعیت بهتری 
یافتند ؛ تولید کنند گان ونتیالتور و د ارو و مواد  مرتبط 
با آن، از جمله این شــرکت ها هستند  که توسعه بازار 

خوبی د اشته اند .
قنبری می افزاید : د سته د وم، شرکت هایی هستند  که 
بر روی پلتفرم های آنالین، کار خود  را انجام می د هند ؛ 
ارائه د هند ه خد مات برای برگزاری برخط جلســات و 
کالس های آموزشی و کتاب الکترونیک د ر این د سته قرار 
د ارند . این شرکت ها سود  بهتری د اشته اند  و حمایت هایی 

هم از د ولت و نهاد های غیرد ولتی د ریافت کرد ند .
رئیس پارک علم و فنــاوری تصریح می کند : برخی 
از شــرکت ها هــم به طور مســتقیم بــا کرونا د رگیر 
نبود ند  اما مثــل عامه مرد م د ر موضوعاتی مثل فاصله 
اجتماعی و محد ود یت د ر رفت و آمد ها د رگیر شــد ند  
و به خاطر ســخت شــد ن رفت و آمد ها، تحویل کاال 
 برای آنها ســخت تر شد  و برخی پروژه هایشان متوقف 

شد .
اد امه د ر صفحه 4
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تهد ید  کرونا، فرصتی برای استارتاپ ها

مهمترین عامل د ر تامین مالی شهرد اری  ها بهره گیری 
از همکاری و مشــارکت مرد می اســت، لذا سرمایه 
اجتماعی به مفهوم یک کنش اجتماعی که به بهبود  
عملکرد  اقتصاد ی کمک می کنــد  از اهمیت ویژه ای 
برخورد ار است. از آنجا که شهرد اری ها، نهاد های د ولتی 
محسوب نمی شوند ، می توانند  د ر بسیاری از حوزه هایی 
که بخش های خصوصی اجازه فعالیت اقتصاد ی د ر آنها 
را د ارند ، فعالیت کرد ه یا از فعالیت های بخش خصوصی 

حمایت کنند . معرفی منابع نوین د رآمد ی می تواند  د ر 
پاید اری توسعه شهری نقش مهمی ایفا کند  که از مبانی 
مهم آن می توان به چگونگی تامین د رآمد  شهرد اری ها 
به عنوان رکن اصلی مد یریت شــهری اشــاره کرد . 
افزایش د رآمد  شــهرد اری ها د ر ایران مستلزم افزایش 
کارایی د ر روش های فعلی کسب د رآمد  یا جستجوی 
منابع د رآمد ی اســت. اگرچه از زمان تصویب قانون 
خود کفایی د رآمد ی شــهرد اری ها تالش برای تامین 
د رآمد  و اســتقالل آنها از د ولت انجام شد ه است،ولی 

این تالش ها چند ان موثر نبود ه است.
مجموعه زیرساختهایی که شهرد اری ها و د ستگاههای 
د ولتی با توجه به منابع نفتی کشور ایجاد  کرد ه اند ، شاید  
تنها حد ود  10د رصــد  از نیازهای الزم آنها را به خود  

اختصاص د اد ه باشــد . د رعین حال اگر بخواهیم همه 
نیازهای زیرساختی کشور تامین شود ، سیستم تامین 
منابع مالی، باید  به منابعی که د ر د ســت مرد م است، 
اتصال یابد . به عبارتی د یگر، بهتر است مشارکت بخش 
خصوصی د ر توسعه و عمران شهری به صورت مشارکت 
از محل سرمایه های خرد  شهروند ان باشد  که د ر نهایت 
منجر به سرمایه کالن جهت تامین منابع مالی پروژه 
های شهری خواهد  شد . از آنجا که اختصاص سرمایه و 
مبالغ کالن توسط سرمایه د اران بزرگ د ر پروژه های 
شهری د ر کشــور ما چند ان امکان پذیر نیست، بهتر 
است شهروند ان به صورت خرید  سهام د ر اجرای پروژه 

های شهری مشارکت کنند .
اد امه د ر صفحه 4

ابزارهای نوین تامین مالی شهرد اری ها
سید  محمد  عنبری

 مد یر تامین مالی معاونت 
اقتصاد ی شهرد اری مشهد 

   احتشام: تاکنون هیچ گونه تفویض اختیاری به شورای ملی زعفران صورت نگرفته و 
د امنه اختیارات این شورا صرفا د ر حد  ارائه مشورت و ارائه اخبار روز حوزه زعفران است.

   سحرخیز: مهم ترین بستری که می توان برای کوتاه کرد ن د ست د الالن د ر نظر 
گرفت، استفاد ه از فرصت های سازمان بورس کاال است.
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خراسان شمالی

 خراسان شمالی 35 هزار مسکن 
کم د ارد 

ایرنا- مد یرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
گفت: برای حل مشــکل کمبود  مسکن د ر شهرها 
و روستاهای اســتان باید  35 هزار واحد  مسکونی 

ساخته شود .
ســید عبد المجید  نژاد صفوی اظهار کرد : اکنون 
شمار خانوارهای استان از تعد اد  واحد های مسکونی، 
بسیار بیشتر است و حد ود  51 هزار خانوار د ر شهرها 
و روستاهای استان مستاجر هستند . وی افزود : البته 
بخشــی از اجاره نشــینی، مربوط به خانواد ه های 
غیربومی اســت که نیاز به مســکن برای این قشر 
موقتی اســت. مد یرکل راه و شهرســازی خراسان 
شمالی تصریح کرد : با تالش استاند اری، قرار است 
د ر ۲ ســال آیند ه، پروند ه مشکل تامین مسکن د ر 

شهرها و روستاهای استان بسته شود .
وی د ر بــاره کمبود  مســکن د ر اســتان گفت: 
بر اســاس برآورد های انجام شــد ه، اختالف میان 
واحد های مســکونی موجود  و تعــد اد  خانوارهای 
اســتان، حد ود  18 هزار واحد  مســکونی اســت 
یعنی د ر شــهرها و روستاهای استان، برای جبران 
کمبود  مســکن باید  حد ود  18 هزار واحد مسکونی 
ســاخته شــود . مد یرکل راه و شهرسازی خراسان 
شمالی گفت: بر این اساس باید  ۶ هزار و 500 واحد  
مســکونی د ر روستاها و بیش از 11 هزار واحد  د ر 

شهرها ساخته شود .

 مسکن 41 هزار خانوار استان ناایمن است 
مد یرکل بنیاد  مســکن انقالب اسالمی خراسان 
شمالی د رباره کمبود  مسکن د ر روستاهای استان 
گفت: بر اســاس نتایج طرح سرشــماری ســال 
95، 100 هزار و ۲11 واحد  مسکونی د ر روستاهای 
اســتان وجود  د ارد  اما شمار خانواد ه ها از این رقم 

بیشتر است.
علی محمد ی تصریح کرد : برخی از منازل محل 
سکونت بیش از یک خانوار است و بر این اساس 9 

هزار خانوار د ر روستاها خانه ند ارند .
وی افزود : با تالش های انجام شد ه، تاکنون ۶8 
هزار واحد  مسکونی د ر روستاهای استان ساخته و 
مقاوم سازی شد ه است که هشت هزار و 300 واحد  

د ر روستاهایی است که به شهر ارتقا یافته است.
محمــد ی د ر بخش د یگر ســخنان خود  گفت: 
اکنــون ۴1 هزار واحد  مســکونی د ر روســتاهای 

استان، خشتی و گلی و ناایمن است.
مد یرکل بنیاد  مســکن انقالب اسالمی خراسان 
شمالی گفت: برای تامین رفاه روستاییان و تامین 
مســکن مقاوم، باید  ۴1 هزار واحد  مسکونی برای 

این اهالی ساخته شود .

پارك علم و فناوری خراسان شمالی 
22 اختراع به ثبت رساند 

پارک علم و فناروی خراســان شمالی د ر نیمه 
نخســت امسال3۶ طرح ثبت اختراع د ریافت کرد  

که از آن بین ۲۲ مورد  به ثبت رسید ه است.
رییس پارک علم و فناوری خراســان شــمالی 
گفت: ۶ طــرح از مجموع طرح های ثبت اختراع 
نیز رد  شــد ه و هشت طرح هم د ر حال رسید گی 

و د اوری است.
مهران گرمه افزود : 13 طرح نیز د ر کانون نوآوری 
و شکوفایی این پارک بررسی شد  که از این تعد اد  
۶ طرح پذیرفته شد ه، سه طرح رد  شد ه و سه طرح 
د یگر نیز د ر حال بررســی است و این کانون برای 
حمایت از اید ه ها و خالقیت ها یک میلیارد  و 500 

میلیون ریال اعتبار هزینه کرد ه است.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری د ر راستای 
حمایت از واحد های فناور،  اقد امات مختلفی انجام 
می د هد  که کمک های مالی د ر قالب تسهیالت نیز 
از آن جمله اســت، گفت: امسال میزان تسهیالت 
پرد اختی صند وق پژوهش و فناوری به شرکت های 
فناور اســتان 100 میلیــارد  و 550 میلیون ریال 
بود  و هم چنین از ســوی معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهوری 1۶ میلیارد  و 500 میلیون ریال 
تسهیالت به واحد های فناور و شرکت های د انش 

بنیان پرد اخت شد .
گرمــه، میزان فروش تولید ات واحد های فناور و 
شــرکت های د انش بنیان اســتان د ر سال جاری 
را 500 میلیــارد  و 1۷1 میلیون ریال عنوان کرد  
و افزود : امســال شــرکت های زیر پوشش پارک 
توانســتند  به جهش تولید  و رشــد  فروش ۲00 

د رصد ی د ست پید ا کنند .
کانون نوآوری و شکوفایی د ر راستای حمایت از 
محققان، نوآوران، پژوهشگران و د انش آموزان عالقه 
مند  و با هد ف فراهم کرد ن بســتری مناسب برای 
اجرایی نمود ن اید ه های این گروه از محققان، د ر 
پارک علم و فناوری تاسیس و راه اند اری شد ه است.

د ر این مرکــز از د انش آموزان پژوهند ه، حمایت 
های معنوی و مالی صورت می گیرد . این حمایت 
ها به جهت شکل گیری اید ه اولیه )کسب اطالعات 
اولیه د رخصوص مشــخصات علمی و فنی، امکان 
پذیری اجرایی اید ه، چگونگی و ســابقه اجرا، بازار 
و غیره( بــه متقاضیان ارایه می شــود . صاحبان 
طرح های ارایه شــد ه، پس از بررســی اولیه اید ه 
و مصاحبه علمــی، د ر صورت پذیرش جهت بهره 
بــرد اری از حمایت های مــورد   نظر د ر این مرکز 

مستقر می شوند .
1۲۲ شــرکت فناور،  18 شرکت د انش بنیان و 
1۴ صنعت خالق  زیر پوشش پارک علم و فناوری 

خراسان شمالی فعالیت می کنند .

  د  وشنبه  5 آبان 1399 سال هجد هم  شماره 5017 

 د ر د بیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی بررسی شد 

موانعپرورش«تیالپیا»

 معاون امور صنایع سازمان صمت استان مطرح کرد 

کاهش د پوی مواد  اولیه د ر گمرکات خراسان رضوی

 د نیــای اقتصاد : تقریبا 3 ســال پیش بود  که 
اخباری د ربــاره مصرف نکرد ن ماهی تیالپیا و 
مضرات آن برای بد ن منتشــر شد  و به د نبال 
آن ممنوعیــت وارد ات این نوع ماهی به ایران 

هم مطرح شد .
تیالپیــا از ماهی های بد ون تیغی اســت که 
هم خورد ن آن آســان و هم قیمتش نسبت به 
ماهی های د یگــر، ارزانتر اســت اما به د الیل 
مختلفــی از جمله باال بود ن میــزان امگا6 د ر 
این ماهی و آســیب رساند ن آن به اکوسیستم 
ماهی های د یگر د ر صورت راهیابی به آب های 

آزاد ، پرورش آن ممنوع شد .
د ر بیست و چهارمین جلســه د بیرخانه شورای 
گفتگوی د ولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، 
مشکالت ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا 
مطــرح و موانع موجود  د ر مســیر پرورش این نوع 

ماهی بررسی شد .
مجید  مهد وی، د بیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
خراسان رضوی د ر خصوص موانع موجود  د ر مسیر 
تولید  و پــرورش ماهی تیالپیا گفت: به خاطر نوع 
خاص و ویژگی های این نوع ماهی که قابلیت خورد ن 
انواع خوراک را د اشته و خوراکی برای ماهی های د یگر 
باقی نمی گذارد ، مجوز پرورش آن صاد ر نمی شود . 
موضوع مــورد  تاکید  ســازمان حفاظت از محیط 
زیست این است که اگر این ماهی ها به آب های آزاد  
راه د اشته باشند ، به محیط زیست خسارت می زنند  
اما بحث ما این اســت که شرایطی فراهم کنیم تا 

د غد غه های محیط زیست مرتفع شود .
وی افزود : این نوع ماهی ارزان قیمت است و اگر 
امکان تولید ش وجود  د اشته باشد ، بخشی از پروتئین 
جامعه از این مسیر تامین می شود . همانطور که د ر 
گذشته و برای مد تی خانواد ه هایی که تمکن مالی 
آن چنانی ند اشــتند ، به مصرف این نوع ماهی روی 

آورد ه بود ند .

  اد اره د امپزشکی اجازه فروش تیالپیا را 
نمی د هد 

عزتی، معاون شــیالت جهاد  کشاورزی خراسان 
رضوی هم گفت: برای کسب مجوز پرورش ماهی 
تیالپیا د ر برخی استان ها به کند ی عمل شد ه است. 
این نوع ماهی به عنوان ماهی مهاجم نامید ه می شود  
زیرا تنوع غذایی اش باالست و اگر وارد  رود خانه های 
د ارای ماهی بومی شــود ، همه چیز را می خورد  و 
برای ماهی های د یگــر غذایی باقی نمی ماند . اما 
این موضوع برای عد م صــد ور مجوز پرورش این 
نوع ماهی کافی نیســت. تیالپیا از ماهی های قابل 
تکثیر باال بود ه و تغذیه آن راحت است و با پرورش 
آن، وابستگی ما به کشورهای د یگر د ر این زمینه 

وجود  نخواهد  د اشت.
وی افزود : هم اکنون ما مجوزهایی به عنوان کارت 
شناسایی صاد ر می کنیم و د ر آن به محیط های کامال 
بسته و استخرهای کشاورزی اشاره شد ه است؛ د ر 

این کارت ها به نام ماهی های خوراکی اشاره شد ه و 
نوع ماهی مشخص نیست. کسی که مجوز این کارت 
شناســایی را گرفته احتمال د ارد  که ماهی تیالپیا 
پرورش د هد  اما بعد  از بزرگ شد ن ماهی هایش، با 
عد م مجوز اد اره د امپزشکی برای عرضه محصولش 
به بازار روبه رو می شود . این د رحالیست که پرورش 
آن ماهی د ر محیطی کامال بسته صورت گرفته است.
عزتی اد امه د اد : تقاضای ما این اســت که امکان 
فروش برقرار شــود  و اگر مجوز فروش د اد ه شــود ، 
از بسیاری از استان های د یگر د ر این زمینه جلوتر 
خواهیم بود  اما هم اکنون د یگر استان ها از خراسان 
رضوی بچه ماهی تیالپیا را خرید اری می کنند  و آن 

را پرورش می د هند .

  تیالپیا فاقد  ارزش غذایی است
اما قاد ر طالب زاد ه، کارشــناس اد اره کل محیط 
زیســت اســتان به بیان توضیحاتی د رباره د الیل 
مخالفت سازمان متبوعش با پرورش ماهی تیالپیا 
پرد اخــت و گفت: تیالپیا یــک گونه مهاجم برای 
زیستگاه های آبی است و هیچ موجود  زند ه ای را د ر 
زیستگاه ها باقی نمی گذارد . ممانعت از پرورش این 
ماهی، بخشنامه ای کشــوری است و اگر د ر برخی 
مناطق تولید  می شود ، یا غیرمجاز است که متاسفانه 
با مساعد ت اد اره شیالت انجام می گرد د  و یا با زور 

و فشار صورت گرفته است.
وی افزود : اما نکته مهم اینکه، تیالپیا ارزش غذایی 
ند ارد  و به جای امگا3، د ارای امگا۶ اســت. بنابراین 
منفعتی برای بد ن ند ارد  و به همین د لیل پروتئین 
ارزان قیمت به شمار می آید  اما حتی ارزش غذایی 
جگر مرغ از آن بیشــتر اســت. این ماهی حتی با 

فاضالب انسانی هم بزرگ می شود  و از فضوالت د امی 
تغذیه می کند  و بازد هی باالیی نیز د ارد  و د ر چین و 
مناطق غیرمجاز هم ممکن است این روش استفاد ه 
شود . اگر د ر کشور ما ممنوعیت قاطعی برای پرورش 

این ماهی وجود  د ارد ، د ارای د الیلی محکم است.
د لقند ی، رئیس سازمان نظام مهند سی کشاروزی 
و منابع طبیعی خراســان رضوی هم با بیان اینکه 
د غد غه محیط زیست د ر این خصوص منطقی است، 
افزود : این باعث نمی شود  که ارزش غذایی این ماهی 
را ناد ید ه بگیریم. تیالپیا مد افعان و مخالفان زیاد ی 
د ارد  و باید  وزارت بهد اشت د ر خصوص ارزش غذایی 

این گونه د ریایی ورود  کند .
وی گفت: د ر کشــور ما به خاطر مسائل فقهی، 
مصــرف پروتئین با محد ود یت همراه اســت و به 
همین د لیل گونه هایی که امکان تولید  د ارد ، باید  
با د قت و حمایت بیشتری از سوی د ولت پرورش 
یابند . باید  د ر تولید  تیالپیا به شد ت نظارت کنیم. 
د ر حال حاضر نظارت کافی وجود  ند ارد  و نمی توان 
بــه تک تک واحد های تولید  ماهی رفت تا ببینیم 

این گونه را پرورش می د هند  یا خیر؟
د لقند ی گفت: اینکــه واحد ی این نوع ماهی را 
پــرورش د اد ه و حاال مجوز فروش ند ارد ، به خاطر 
ضعــف د ستگاه هاســت زیرا اطالع رســانی برای 
غیرمجاز بود ن پرورش ایــن نوع ماهی را به طور 

کاملی انجام ند اد ه اند .

  تالش برای رفع د غد غه محیط زیست 
مســعود  ابراهیمی، د بیر کمیتــه فنی اد اره کل 
د امپزشکی خراسان رضوی هم د ر همین خصوص 
بیان کرد : پرورش این نوع ماهی د ر چهار اســتان 

به طور پایلوت د ر حال انجام است و مسیری برای 
برطرف کرد ن د غد غه و نگرانی محیط زیســت د ر 
حال طی شــد ن اســت و تا زمانی که این اتفاق 
نیفتد ، تولید  و پرورش این نوع ماهی د ر کل کشور 

انجام نمی گیرد .
وی افزود : نباید  اجازه پرورش غیرمجاز این ماهی 
د اد ه شود  و سپس از د امپزشکی د رخواست کرد  که 
اجازه فروش این محصوالت را بد هد  زیرا سالمت 
مرد م خط قرمز ماست. این موضوع د ر استان قابل 
حل نیست و باید  مسیری که د ر تهران و ۴ استان 

به طور پایلوت طی می شود ، اد امه یابد .
علی اکبر لبافی، رئیس د بیرخانه شورای گفتگوی 
د ولت و بخش خصوصی خراسان رضوی د ر جمع 
بند ی مباحث مربوط به این د ستورکار عنوان کرد : 
نباید  تنها به اینکه این بخشــنامه مرکزی اســت 
بســند ه کرد ؛ بلکه طبق قانــون باید  کمیته های 
الزم برای بررســی این موضوع د ر استان تشکیل 
شــود  و موضوع مورد  بحث قرار گیرد  تا کمیته ها 

پیشنهاد ات الزم برای اصالحات را ارائه د هند .
وی افزود : می توان پیشنهاد  د اد  پروش تیالپیا د ر 
شهرستان هایی که د ارای رود خانه د ائمی هستند ، 
ممنوع باشــد . همچنین برای شهرستان هایی که 
رود خانــه د ائمی ند ارند ، پــرورش ماهی د ر قنات 
ممنوع باشــد  و بــرای آن هایی کــه د ارای چاه 
کشاورزی هستند  و آب د ر بخش کشاورزی استفاد ه 
می شود ، اجازه پرورش و تکثیر این نوع ماهی صاد ر 
شــود . این پیشنهاد ات از سوی خراسان رضوی به 
شورای گفتگوی د ولت و بخش خصوصی مرکز ارائه 
می شود  و به سازمان محیط زیست کشور نیز منتقل 

خواهد  شد  تا پیگیری الزم به عمل آید .

د نیای اقتصاد : معاون امور صنایع سازمان صمت 
خراسان  رضوی گفت: مواد  اولیه ای که د ر گمرک 
اســتان باقی  ماند ه، به شد ت کاهش یافته  است. تا 
یک ماه پیش ۴3 هــزار تن مواد  اولیه د ر گمرک 
باقی  ماند ه  بود  که با انجام تد ابیر الزم، بخش قابل 
توجهی از د پوی کاال د ر گمرکات استان مرتفع شد  
و د ر حال حاضر مقد ار ناچیزی رسوب د ر گمرکات 

استان باقی  ماند ه  است.
ابراهیم ناصری د ر جمع خبرنگاران د ر خصوص 
وارد ات ماشین آالت خارجی به استان اظهار کرد : 
تعد اد  9۶ مجوز به ارزش ۲5.1 میلیون یورو و میزان 
معافیت 1.8 میلیون یورو صاد ر شــد ه که از لحاظ 
ارزش و معافیت نسبت به مد ت مشابه سال گذشته، 
به ترتیب ۴5 و 55 د رصد  کاهش د اشــته  است. د ر 

ارتباط با وارد ات مواد  اولیه هم ۲1.5 میلیون یورو 
با میزان معافیت 0.9 میلیون یورو مجوز صاد ر شد ه  
که از نظر ارزش و معافیت نســبت به مد ت مشابه 
سال گذشته، به ترتیب ۲۷1 د رصد  و 101 د رصد  

رشد  د اشته ایم.
معــاون امــور صنایع ســازمان صمــت افزود : 
خوشبختانه از ســال 98  ثبت سفارش به استان 
تفویض اختیار د اد ه  شــد ه که از این نظر مشکلی 
ند اریم و افراد  هم گله مند ی د ر این خصوص ند ارند .
کاهش وارد ات ماشین آالت د سته د وم صنعتی

وی با اشــاره به وارد ات ماشین آالت د ست د وم 
خاطرنشان  کرد : د ر خصوص وارد ات ماشین آالت 
د ســت  د وم مشــکالتی د ر زمینه تسهیالت د هی 
بانک ها وجود  د اشــت و بانک ها نمی توانستند  به 

ماشین آالت د ست  د وم تسهیالت بد هند  اما مشکلی 
د ر ارائه مجوز از سمت سازمان صمت وجود  ند ارد ، 
بر اساس ماد ه ۴۲ مجوز ورود  د اد ه  می شود ، با این 
وجود  ماشین  د ست  د وم باید  شرایطی د اشته  باشد  و 
به طور مثال حد اقل 10 سال از ساخت این ماشین 
گذشته  باشد ، به  علت کاهش تقاضا، با کاهش د ر 
وارد ات این کاال مواجه بود ه ایم. معاون امور صنایع 
ســازمان صنعت، معد ن و تجارت خراسان   رضوی 
اد امه  د اد : مشکالت واحد های تولید ی غالبا مربوط 
به اختالف مابین شرکا، مشکل نقد ینگی، مشکالت 
بانکی و... است که امید واریم بتوانیم مجد د ا تمامی 

این واحد ها را به چرخه تولید  بازگرد انیم.
ناصــری د ر خصوص عد م همــکاری برخی از 
بانک هــا د ر ارائه تســهیالت تبصــره 18 گفت: 

تعد اد  موارد  معرفی شــد ه بــرای جذب اعتبارات 
تبصره 18 بســیار بیشــتر از تعد اد  کنونی  بود ه 
و حد ود  ســه برابر این تعد اد  اســت. مشکلی که 
وجود  د ارد  این است که تسهیالت برای بازسازی، 
نوســازی و تکمیل طرح ها، تسهیالت بلند مد ت 
بود ه و مد ت این تســهیالت، حد اقل پنج ســاله 
است، بانک ها رغبتی به ارائه تسهیالت بلند مد ت 
ند ارند  و بیشــتر ترجیح می د هند  تا تســهیالتی 
یک ســاله بــرای ســرمایه  د ر گــرد ش واحد ها 
بد هند  تا پول به  سرعت بازگرد د . اگر می خواهیم 
که رونق و توســعه اقتصاد ی اتفــاق بیفتد ، باید  
این رویکــرد  بانک هــا تغییر یابد  و تســهیالت 
بلند مــد ت نیز بــه واحد های تولیــد ی پرد اخت 

شود .

خراسان جنوبی

 رشد  10 برابری گازرسانی به 
صنایع خراسان جنوبی

ایسنا- مد یرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با 
تالش همکاران شرکت گاز طی ۲ سال اخیر 950 واحد  
صنعتی به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شد ند  و د ر 
حال حاضر هزار و ۴9۲ واحد  صنعتی و تولید ی استان از 

گاز طبیعی بهره مند  هستند .
سید  محمود  هاشمی افزود : با تالش جد ی و فعالیت 
جهاد ی تمامی همکاران شرکت گاز خراسان جنوبی د ر 
مورد  گازرسانی به صنایع توانستیم راه 10 ساله را د ر کمتر 
از ۲ ســال طی کنیم به طوری که فقط د ر ۲ سال اخیر 
سرعت گازرسانی به واحد های صنعتی و تولید ی استان 
نسبت به میانگین سنوات قبل )از ابتد ای تاسیس شرکت 
تا ابتد ای سال 139۷( بیش از 10 برابر رشد  د اشته است.
وی اظهار کرد : وجــود  صنایع کوچک و بزرگ باعث 
ایجــاد  اشــتغال و جلوگیری از مهاجرت می شــود  د ر 
صورتی که نیازهای اساســی و اولیه مانند  سوخت پاک 
که بهترین جایگزین ســوخت های فسیلی است، برای 

صنایع فراهم شود .
مد یرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی د رباره بهره مند ی 
950 واحد  صنعتی اســتان از گاز طبیعی د ر سال های 
9۷ و 98 گفــت: این پروژه ها بد ون د ریافت هزینه خط 
اختصاصی از صاحبان واحد های صنعتی و تولید ی اجرا 
شد ه که معاد ل 150 میلیارد  تومان هزینه گازرسانی به 
مثابه یارانه قابل توجه برای واحد های صنعتی و تولید ی 

استان منظور شد ه است.
وی اضافه کرد : با گازرســانی به واحد های صنعتی و 
تولید ی خراســان جنوبی تاکنــون 51 میلیون لیتر د ر 

مصرف سوخت مایع صرفه جویی شد ه است.
هاشمی گفت: ســرعت گازرسانی د ر استان خراسان 
جنوبی بســیار پرشتاب است و ســال گذشته شرکت 
گاز خراســان جنوبی موفق به کسب رتبه اول از لحاظ 
تعــد اد  واحد های صنعتی مشــمول مصوبه شــورای 
اقتصاد ، همچنین کسب رتبه د وم از لحاظ میزان شبکه 
اجرا شــد ه تا ورود ی واحد های صنعتی و تولید ی بین 

شرکت های گاز استانی د ر سطح کشور شد .
وی افزود : خوشــبختانه زیرســاخت های الزم برای 
گازرسانی به بیش از 90 د رصد  صنایع استان و همچنین 
تمامی شهرک ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصاد ی 
خراسان جنوبی فراهم شد ه و شرایط نوید بخش را برای 
تحقق پیام مقــام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید  
به ارمغان آورد ه اســت. مد یرعامل شرکت گاز خراسان 
جنوبی بیان کرد : گاز طبیعی حامل انرژی ارزان و پاک 
د ر د سترس همگان است و این شرکت تالش می کند  تا 

آن را جایگزین سوخت های فسیلی کند .
وی همچنین گفت: د ر راستای تحقق شعار سال مبنی 
بر جهش تولید ، عملیات اجرای انشعاب از خط 1۶ اینچ 
بیرجند  - خوســف برای گازرسانی به فاز د وم کارخانه 
کاشی فرزاد  اجرا شد . هاشمی اظهار کرد : عملیات برش 
خط فوالد ی 1۶ اینچ بیرجند  به خوسف، نصب سه راهی 
و اخذ انشعاب برای ایستگاه کاشی فرزاد  از محل خط 1۶ 

اینچ د ر هفته جاری با موفقیت اجرا شد .
وی افــزود : پس از انجام عملیات و بــا توجه به نیاز 
واحد های صنعتی و تولید ی با پیگیری و اقد امات انجام 
شد ه توســط کارکنان خد وم شــرکت گاز، جریان گاز 
واحد های صنعتی و تولید ی واقع د ر مســیر بیرجند  - 

خوسف زود تر از موعد  مقرر برقرار شد .
مد یرعامل شرکت گاز استان گفت: امید واریم د ر صورت 
نبود  موانع و تامین به موقع منابع مالی تا پایان امســال 
بیش از ۲00 واحد  صنعتی و تولید ی د ر خراسان جنوبی 

به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شوند .

  گازرسانی به 94 د رصد  واحد های مستقر د ر 
نواحی و شهرک های صنعتی

مد یرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی 
هــم گفت: د ر حال حاضر 9۴ د رصد  واحد های صنعتی 
مستقر د ر نواحی و شــهرک های صنعتی استان از گاز 
برخورد ار هستند . مهد ی پارسا افزود : از مجموع 18 شرکت 
و ناحیه صنعتی د ر اســتان خراسان جنوبی که د ر حال 
واگذاری زمین هستیم تاکنون عملیات گازرسانی به 10 

شهرک و ناحیه صنعتی انجام شد ه است.
وی بیان کرد : اکنون نیز عملیات گازرسانی به ناحیه 
صنعتی شــهرک سنگ سربیشه با اعتبار ۷00 میلیون 
تومان و ناحیه صنعتی شهید  رحمانی خوسف با اعتبار 
چهار میلیارد  تومان د ر د ست انجام است که این ۲ طرح 

تا پایان امسال تکمیل و بهره برد اری می شود .
مد یرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه گازرسانی به واحد های صنعتی 
و تولید ی اســتان د ر د ولت تد بیر و امید  شتاب گرفت، 
اضافه کرد : مطالعات عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی 
نهبند ان، ناحیه صنعتی شهرستان های سرایان، د رمیان و 

زیرکوه د ر حال انجام است.
او گفت: گازرسانی به واحد های صنعتی باعث کاهش 
هزینه تمام شــد ه محصوالت تولید ی و صرفه جویی د ر 

مصرف سوخت می شود .
پارســا عنوان کرد : هزینه گازرسانی تا ورود ی نواحی 
و شــهرک های صنعتی توسط شــرکت گاز و عملیات 
گازرســانی د ر د اخل این مجموعه ها توســط شــرکت 

شهرک های صنعتی استان تامین می شود .
وی افزود : این استان ۲3 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب 
د ارد  که از این تعد اد  18 ناحیه و شهرک صنعتی د ر حال 

واگذاری زمین و انعقاد  قرارد اد  است.
مد یرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی خراسان 
جنوبی گفت: با توسعه شبکه گازرسانی به صنایع عالوه 
بر ایجاد  ارزش افزود ه، اشتغالزایی، افزایش سرمایه گذاری 

و پاید اری محیط زیست را نیز به ارمغان می آورد .
وی اد امه د اد : د ر راســتای حمایت از تولید ملی، رونق 
اقتصادی، ایجاد اشتغال، توسعه صنعت استان و کمک به 
چرخه اقتصادی کشور، د ر چند  سال اخیر روند گازرسانی 

به صنایع رشد چشمگیري داشته است.

 معاون اقتصاد ی استاند ار خبر د اد 

تسهیل خد مات د هى به شرکت های تجاری د ر راه آهن مشهد 
د نیــای اقتصاد :  معــاون هماهنگی امور اقتصاد ی اســتاند اری 
خراسان رضوی گفت: خد مات د هی د ر ایستگاه راه آهن مشهد  به 
شــرکتهای تجاری صاد راتی با ایجاد  مرکز خد مات صاد رات جد ید  

تسهیل می شود .
به گزارش ایرنا، علی رسولیان د ر بازد ید  از گمرک و مرکز تجاری 
)مرکز خد مات صاد رات( ایستگاه راه آهن مشهد  افزود : با محوریت 
اد اره کل راه آهن خراســان زمینه  ای فراهم شد ه که د ستگاه های 
اجرایــی مرتبط با بخش صاد رات مانند  گمرک، اد اره کل راه آهن، 
اد اره کل اســتاند ارد ، قرنطینه و تشکلهای بخش خصوصی د ر یک 
مکان و زمان مشــخص، خد مات الزم را ارایه و فرآیند  صاد رات و 

صد ور مجوزها را تسهیل کنند .
وی با اشــاره به استقرار مرکز تجاری اد اره کل راه آهن خراسان 
د ر مرکز شهر مشهد  و وجود  محد ود یتهای ترافیکی د ر این منطقه 
اد امه د اد : افزون بر این مشکالتی نیز د ر حوزه تراکم کاری و ارایه 
خد مات به واگنها د ر این مرکز وجود  د ارد  از این رو د ســتگاه های 
متولی د ر حوزه صاد رات د رصد د  هستند  یک مرکز ریلی جد ید  برای 

شهر مشهد  به منظور ارایه خد مات بهتر ایجاد  کنند .

معاون هماهنگی امور اقتصاد ی اســتاند ار خراسان رضوی گفت: 
اد اره کل راه آهن اســتان نیز د ر ایستگاه راه آهن شهید  مطهری 
مکانی را با امکانات کامل برای ارایه خد مات به نمایند گان شرکتهای 
تجاری و واگنهای صاد راتی تجهیز کرد ه اســت تا بتواند  مشــکل 
ترافیک و موارد  د یگری که روند  ارایه خد مات د ر ایستگاه مشهد  را 
کند  کرد ه است برطرف و شرایط بهتری را برای شرکتهای تجاری 
فراهم کند . رســولیان به مشکالت مطرح شد ه از سوی حق العمل 

کاران اشــاره و اظهار کرد : مشکالت آنان مربوط به محل استقرار، 
قیمــت ارزهای خارجی د ر ســامانه و کمبود  فضــای فیزیکی د ر 
ایســتگاه مشهد  بود  که مســایل خیلی بزرگی نیست و اد اره کل 
راه آهــن برای رفع موانع بخش تجــاری و گمرکی تالش الزم را 

انجام خواهد  د اد .
وی تاکید  کرد : عالوه بر این مشــکالت مطرح شــد ه د ر شورای 
ســاماند هی مباد الت مرزی اســتان با حضور رییس اتحاد یه حق 

العملکاران بررسی و راهکار الزم برای آن ارایه خواهد  شد .
معاون استاند ار خراسان رضوی با بیان اینکه تعیین قیمت کرایه 
واگن تجاری مربوط به کشور مقابل است یاد آور شد : پیشتر از طریق 
وزارت امــور خارجه پیگیریهای الزم د ر این خصوص انجام گرفته 

است تا نرخ بهتری د ر این زمینه د ر نظر گرفته شود .
رسولیان همچنین با اشاره به فراهم شد ن امکان ترد د  واگنهای 
جمهوری اســالمی ایران به کشورهای آسیای میانه د ر پی تالش 
های د ولت از فعاالن بخش خصوصی خواســت بکوشند  واگنهایی 
را برای استان خرید اری کنند  تا از میزان وابستگی ایران به تامین 

واگن از کشورهای مقصد  تجاری کاسته شود .

مهد وی:  به خاطر نوع خاص و ویژگی های این نوع ماهی که خوراکی برای ماهی های د یگر باقی نمی گذارد ، مجوز پرورش آن صاد ر نمی شود 
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گزارش

خبر

رئیس مرکز ملی فرش ایران د ر مشهد  اعالم کرد 
تالش برای برای شناسنامه د ار کرد ن 

فرش د ستباف

د نیای اقتصــاد : رئیس مرکز ملی فرش ایــران گفت: این 
مرکز با کمک وزارت گرد شگری د ر کمیسیون فرهنگی د ولت 
د ر حال تد وین آییــن نامه ای برای تقویت بخش خصوصی و 

استاند ارد سازی صنعت فرش است.
»بررسی چالش های فراروی صنعت فرش د ستباف«، محور 
نشســتی با حضور مسووالن د ســتگاه های ذی ربط و جمعی 
از فعاالن این حوزه، به د عوت د فتر مســوولیت های اجتماعی 
اتاق مشهد  بود . فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش ایران د ر 
این جلســه گفت: مرکز فرش با کمک وزارت گرد شگری د ر 
کمیســیون فرهنگی د ولت د ر حال تد وین آیین نامه ای برای 
تقویت بخش خصوصی و استاند ارد ســازی صنعت فرش است 
و د ر این راه از حمایت د ســتگاه قضایی نیز بهره گرفته شــد . 
مقرر اســت آیین نامه مذکور پس از تصویب مجلس و تایید  

شورای نگهبان به قانون تبد یل شود .
وی تاکیــد  کرد : تالش مرکز ملی فــرش ایران جمع آوری 
فرش های بی گره و با رنگ تقلبی اســت. پس از تصویب این 
آیین نامه، برخورد  با تقلب د ر تولید  فرش کیفری خواهد  شد  
و هرآنچه خارج از اســتاند ارد  تعریف شد ه فرش د ستی ایرانی 

بافته و فروخته شد ه باشد ، باید  جمع آوری گرد د .
ضرورت برند سازی د ر سایه قانون حمایت از مالکیت معنوی
رافع خاطرنشــان کرد : برند ســازی و توجه به نشان تجاری 
بــرای فرش ایرانی باید  همواره د ر ســایه قانــون حمایت از 
مالکیت معنوی مورد  توجه قرار بگیرد  تا کارآمد ی الزم برای 

آن ایجاد  شود .
وی متذکر شــد : مرکز ملی فرش برای شناسنامه د ار کرد ن 
فرش و صد ور گواهی اصالت آن، د رحال برنامه ریزی اســت تا 
بتوان برای این کاالی نفیس ارزش افزود ه مناسب ایجاد  کنیم 

و از هویت بین المللی فرش ایران د فاع کنیم.
وی با بیان اینکه، مشکالت مختلفی د ر صنعت امروز فرش 
ایران وجود  د ارد  که برخی آســیب ها ممکن است آیند ه آن را 
تحت تاثیر قرار د هد ، متذکر شــد : بی گره بافی، استفاد ه از نخ 
مصنوعی و عــد م رعایت کیفیت بافت از مهمترین چالش ها 
و د غد غه های د لســوزان صنعت فرش د ستباف است که باید  

د ر این صنعت به صورت مجد انه مورد  توجه و نظارت باشد .
رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطر نشان کرد : فرش د ستباف 
ایران قرن ها زند ه ماند ه و از این پس نیز خواهد  ماند  ولی اینکه 
آینــد گان چه قضاوتی د ر خصوص عملکرد  امروز ما د اشــته 

باشند ، مهم است.

  فعاالن صنعت فرش از بازاریابی مد رن غافل نشوند 
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ، ناصر صاد قی، سرپرست 
د فتر مســوولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی 
د ر بخش د یگری از این جلســه بیان کرد : شــرایط کنونی از 
نظر روابط تجاری خارجی و مشــکالت اشتغال، تولید  د اخلی 
و موانعی که بر ســر راه پیشرفت صنعت فرش د ستباف وجود  
د ارد  موقتی است و اگر با د رایت تحمل شود ، پس از گشایش 
هایی که باید  اتفاق بیفتد ، می توان افق روشنی را متصور بود .
 صاد قی خاطر نشان کرد : د لسوزان صنعت فرش، امروز نباید  
از تکنولوژی های مد رن بازاریابی و اقتصاد  د یجیتال غافل شوند ، 
قطعاً استاند ارد سازی و استفاد ه از شناسه د یجیتال می تواند  د ر 

این صنعت یک تحول شگرف را رقم بزند .
د ر اد امه این جلســه د ست اند رکاران تولید  و صاد رات فرش 
د ســتباف، به بررسی چالش ها و گفتگو و تصمیم گیری برای 
یافتن راهکارهای فنی به منظور رفع مشــکالت صنعت فرش 

پرد اختند .
جمع بند ی این جلسه، مصوبات ذیل بود :

مجموعه تشــکل های صنفی، اد ارات فرش و تمامی د ست 
اند رکاران این کاالی نفیس د ر اســتان ها، تمامی تالش خود  
را به جهت آموزش و اطالع رســانی و همچنین بیان عواقب 

زیان بار استفاد ه از بی گره بافی به عمل آورند .
بی گره بافی )اســتفاد ه از گره U(، تخلف بود ه و جایگاهی 

د ر فرش د ستباف ند ارد .
ســازمان صنعت و معد ن و تجارت استان ها و تشکل های 
صنفی متولی باید  به صورت عاجل اقد امات پیشــگیرانه ای را 
د ر جهــت مبارزه با این پد ید ه مخرب )بی گره بافی( به عمل 
آورند ؛ از جمله آن باطل نمود ن پروانه ها و مجوزهای تولید ی، 
لغو بیمه، حــذف معافیت های مالیاتی و... برای متخلفان د ر 

چهارچوب قانون.
خرید  و فروش این محصوالت به عنوان فرش د ستباف ممنوع 
بود ه و بافند ه، تولید کنند ه و فروشــند ه فرش های بی گره د ر 
قبال خرید ار این فرش ها پاسخگو خواهند  بود . اتحاد یه صنفی 

مربوطه نیز ملزم به پیگیری موضوع است.
اتحاد یه های صنفی و اد ارات فرش استان ها ملزم به بازرسی 
د قیق کارگاه های قالیبافی بود ه و د ر صورت استفاد ه از سبک 
بــی گره ملزم به انجام وظایف قانونــی خود  د ر قبال اینگونه 

کارگاه ها هستند .
پیشــنهاد  شد  تا کمیته کارشناسی فرش د ر استان ها برای 
بررســی و رسید گی به سایر موارد  مشــابه با ترکیب نمایند ه 
د اد ســتانی، نمایند ه مرکز ملی فــرش ایران، نمایند ه اتحاد یه 
تولید کنند گان و صاد رکنند گان فرش ایران و نمایند ه اتحاد یه 

ی استانی ایجاد  شود .
برهمین اســاس مقرر شد  تا د ر ارتباط با سایر چالش های 
فراروی فرش د ســتباف از جمله آن، قاچاق فرش، اســتفاد ه 
از الیاف مصنوعی، روبات بافی و... هر چه ســریع تر جلسات 

مشابه برگزار شود .

د نیای اقتصاد ، زهرا رضایی: ســالهای سال است 
که بحث حضور د الالن و واسطه ها د ر بازار زعفران 
مطرح می شود ؛ کسانی که  نقشی د ر کاشت و د اشت 
این محصول ند ارند  اما د ر فصل برد اشت، با واسطه 
گری و خرید  زعفران از کشــاورزان و فروش آن 
به صاد رکنند گان و کارخانه های بســته بند ی این 
محصول، سود های کالنی به جیب می زنند . سود ی 
که د ر واقع باید  به جیب کشــاورز به عنوان اولین 
زنجیره تولید  این محصــول برود  اما کلید ی ترین 
بخش زنجیره تولید ، کمترین سود  را از تالش یکساله 

خود  به د ست می آورد .
د ســت اند رکاران حوزه کشــاورزی و به ویژه 
زعفــران مد عی اند  که د الالن، ایــن محصول را با 
نرخی پایین از کشــاورز خرید اری کرد ه و به د و 
برابر قیمت می فروشند . به گفته علیرضا غنی زاد ه، 
معاون وزیر جهاد  کشاورزی، قیمتی که اکنون د الالن 
از کشاورزان خرید اری می کنند  یک میلیون تومان 
زیر قیمت تمام شد ه است وکشاورزان با توجه به 
هزینه های برد اشت، فرآوری، خشک کرد ن گل و 
هزینه خرید  پیاز زعفران د ر حقیقت ضرر می کنند . 
او می گوید : «قیمتی که د الالن و مافیا از کشاورزان 
خرید اری می کنند  زیر 8 میلیون تومان است و این 
د ر حالی اســت که قیمت زعفران د ر بازار کیلویی 
18.5 میلیون تومان است که مابه التفاوت این رقم 
یعنــی 10 میلیون تومان د ر هر کیلو به جیب د الل 

می رود ».
امــا راهکاری که پارســال، جهاد  کشــاورزی و 
ســازمان تعاونی روستایی برای کوتاه کرد ن د ست 
د الالن و جلوگیــری از کاهــش قیمت محصول به 
کار بســت، خرید  تضمینی زعفران و صاد رات آن 
بود ؛ موضوعی که ظاهرا موفقیت چند انی ند اشت و 
عالوه بر نارضایتی کشاورزان از تسویه نشد ن به موقع 
پرد اختی هــا، با د پوی د ه ها تن زعفران د ر انبارهای 
تعاونی روســتایی همراه بود . د پوی زعفران د ر این 
انبارها د ر حالی است که فصل برد اشت زعفران هم 
د و هفته است آغاز شد ه و زعفران های جد ید  برای 

صاد رات د ر راه است.
به گفتــه عبد اله مالفیالبی، عضــو هیات علمی 
پژوهشــکد ه علوم وصنایع غذایی کشور، »سازمان 
تعاون روســتایی از سال گذشته ۶0 تن زعفران د ر 
انبارهای خود  د پو د ارد  و زعفران جد ید  به بازار آمد ه 
است، همچنین ۶0 تا ۷0 تن زعفران هم د ر خانه های 
مرد م د پو است. حال اگر امسال هم 300 تن زعفران 
د اشته باشیم، حد ود  ۴50 تن زعفران خواهیم د اشت«. 
مالفیالبی می گوید : ســوال این اســت که بازارهای 
خارجی تا چه حد  کشش د ارد ؟ این مسائل به خاطر 
تصمیم گیری های مقطعی د ر حوزه زعفران است و 
می توان به صراحت عنوان کرد  تنها ۲ شــرکت به 
صــورت علمی به صاد رات زعفران مباد رت می کنند  
و مابقــی این محصول به صورت چمد انی و د اللی از 

کشور خارج می شود .

  شکست طرح خرید  تضمینی زعفران؟
طــرح خرید  حمایتی زعفران از هشــتم آبان ماه 
پارســال تا 30 آذرماه د ر هشت مرکز خرید  تعاونی 
روســتایی خراسان رضوی آغاز شــد  که بر اساس 
آن، زعفران به چهار صورت پوشال معمولی، پوشال 
مرغوب، شبه نگین و نگین به ترتیب به قیمت کیلویی 
8 میلیــون و ۲00 هزار تومان، 9 میلیون تومان، 9 
میلیون و 500 هزار تومان و 10 میلیون و 500 هزار 
تومان از کشــاورزان خرید اری شد  و تسویه حساب 
با کشــاورزان هم بر اساس چک لیست های ارسالی 
توسط اد اره تعاون روستایی شهرستان ها انجام  شد . 
اما خرد اد ماه امسال بود  که خبر تجمع کشاورزان تربت 
حید ریه د ر مقابل ساختمان فرماند اری این شهرستان 
به گوش رســید ؛ تجمع به سبب د یرکرد  ۶ ماهه د ر 

پرد اختی های تعاونی روستایی بود .

  بازار زعفران رها شد ه است
نرخ گذاری امسال د ر شورای ملی زعفران و با حضور 
محمد  صفایی د لویی و ســلمان اسحاقی نمایند گان 
شهرســتانهای قائنات و گناباد  صورت گرفت و قرار 
شد  صاد رکنند گان زعفران را با آن نرخ از کشاورزان 
خرید اری کنند . طی صحبتها و توافقی که انجام شد ، 
قیمت برای پوشال زعفران 1۶ میلیون تومان و برای 

نگین د رجه یک هم ۲0 میلیون تومان خواهد  بود .
به گفته محســن احتشــام، رئیس شــورای ملی 
زعفران، این قیمت با توجه به هزینه های کشاورزان و 
افزایش نرخ ارز، منصفانه است اما چگونگی حفظ این 
قیمت مهم است. وی عنوان می کند : اگر بازار زعفران 
سازماند هی و ساماند هی صحیحی بگیرد ، د الل ها هم 
می توانند  د ر این فرآیند  نقش آفرین باشند ؛ به طوری 
که زعفران را به صورت خرد  از کشاورزان جمع آوری 
کرد ه و با ســاز و کارهای تعریف شــد ه د ر چارچوب 
قیمت مشــخص عرضه کنند . آنچه که حائز اهمیت 
است، چگونگی برقراری مکانیزم هایی برای جلوگیری از 
تخطی است. د ر واقع، باید  تمامی ساز و کارها براساس 
قیمت پایه تعیین شد ه باشد  تا بد ین طریق ثبات به 

بازار زعفران بازگرد د .
احتشام با بیان اینکه »د ر حال حاضر بازار زعفران 
رها شــد ه و این مساله مشکلی اساســی برای این 
محصول استراتژیک است« تصریح می کند : د ر واقع 
تمامی مسائل و مشکالت حوزه زعفران نشات گرفته 
از نظام برنامه ریزی ماســت، به طوری که فرآیند ها 
باید  متناســب با محصول زعفران باشد  تا بازیگران 
اصلی بتوانند  آن را اجرا کنند . طرح ریزی استراتژیک 
نخستین گام برای برنامه ریزی محصول استراتژیک 
زعفران است تا بد ین طریق وظایف بخش های مختلف 
د ر آن مشخص باشد  و با متخلفان هم برخورد  شود .

  عرضه زعفران د ر  بورس کاال، راهی برای 
کوتاه کرد ن د ست د الالن است

فرهاد  سحرخیز، مد یرعامل گروه زعفران سحرخیز 
هم د ربــاره د الالن زعفران د ر حــوزه صاد رات این 
محصول معتقد  اســت با تعریف صاد رکنند ه واقعی 
و ســاماند هی بازار زعفران می توان د ســت د الالن 
را از بازارهــای بین المللی قطع کرد  و این محصول 
استراتژیک را کماکان د ر انحصار کشورمان نگه د اشت. 
وی می گوید : د ر حال حاضر مهم ترین بستری را که 
می تــوان برای کوتاه کرد ن د ســت د الالن د ر نظر 
گرفت، اســتفاد ه از فرصت های سازمان بورس کاال 

است؛ این بازار از شفافیت های الزم د ر کشف قیمت 
و اســتاند ارد های مطلوب د ر عرضه محصول زعفران 
برخورد ار است. البته ناگفته نماند  بورس کاال نواقصی 

هم د ارد  که قابل رفع شد ن است.
سحرخیز یاد آور می شود : آن چه که مسلم است باید  
میان بورس کاال و بورس اوراق بهاد ار تمایز قائل شویم، 
چرا که د ر بورس کاال حتما کاالیی وجود  د ارد  و یا اگر 
کاالیی وجود  ند ارد  حتما انبار مورد  تایید  بورس بابت 
آن کاال وثیقه سپرد ه است. بنابراین خطاهای بورس 
کاال از بورس اوراق بهاد ار بســیار کم تر است. آن چه 
که حائز اهمیت اســت هر چه که صاد رکنند گان به 
بورس کاال ورود  بیشــتری د اشتند  و خرید  بیشتری 
انجام د هند  و از این بازار حمایت کنند ، قطعا ایراد ات 

این بازار سریع تر عیان شد ه و قابل رفع است.

  پیشنهاد  تشکیل شورای راهبرد ی نماد های 
زعفران د ر بورس کاال

مد یرعامل گروه زعفران سحرخیز یاد آور می شود : 
تقریبا 10 انبار مورد  تایید  بورس کاال وجود  د ارد  که 
این انبارها د ر بورس کاال د ارای نماد  هســتند ، حال 
پیشنهاد  می شود  شورای راهبرد ی نماد های زعفران 
تشکیل شود  چرا که نواقص موجود  د ر بورس کاال برای 
محصول زعفران  بیشتر از جنس ناهماهنگی است. اگر 
آیین نامه اجرایی برای چنین شورایی طراحی شود  
تا تشویقات و تنبیه های الزم د ر آن لحاظ شود ، این 
شورا می تواند  تاثیر بسیار خوبی د ر ساماند هی بازار 

زعفران د اشته باشد . 

  شورای ملی زعفران اختیاری برای سیاست 
گذاری ند ارد 

شــهریورماه پارسال خبرهایی د ر خصوص تد وین 
طرح جامــع تولید  و صاد رات زعفــران برای بهبود  
وضعیت این بخش مطرح شد ، طرحی که با توجه به 

شرایط حال حاضر، نیازمند  بروزرسانی است.
رئیس شورای ملی زعفران د ر این خصوص می گوید : 
طرح جامع تولید  و صاد رات زعفران د ر شــهریور ماه 
ســال 98 تد وین شد ؛ این طرح برای مد یریت وضع 
موجود  و رفع موانع کوتاه مد ت تد وین شــد ه و این 
برنامه د ر راســتای طرح کلی جامع زعفران است که 
10 ســال پیش تد وین شد ه است اما این برنامه باید  
به روزرســانی شود ؛ این د ر حالی است که هیچ گونه 
توجهی به نظرات و پیشــنهاد ات علمی، تخصصی و 

کاربرد ی بخش خصوصی نشد ه است.

احتشام تصریح می کند : شورای ملی زعفران هیچ 
گونه اختیار و ابزار قانونی برای سیاســت گذاری د ر 
حوزه این محصول ند ارد . مطالبه شورای ملی زعفران 
افزایش اختیارات د ر قالب طرح جامع تولید  و صاد رات 
زعفران است اما تاکنون هیچ گونه تفویض اختیاری به 
این شــورا صورت نگرفته و د امنه اختیارات این شورا 
صرفا د ر حد  ارائه مشورت، شور د اد ن و ارائه اطالعات 
اخبار روز حوزه زعفران اســت. شورای ملی زعفران 
از یک ســال گذشته، وضع موجود  را پیش بینی می 
کرد ؛ این شورا به وظایف خود  به موقع عمل کرد ه و 
قصوری متوجه ما نیست بلکه کوتاهی متوجه مسووالن 
د ولتی مربوطه است. رئیس شورای ملی زعفران د رباره 
برند سازی زعفران ایرانی د ر سطح جهانی هم می گوید : 
شرکت های فعال د ر حوزه زعفران د ر حوزه برند سازی 
اقد امات شایسته ای را انجام د اد ند  اما تا زمانی که بازار 
زعفران سامان نگیرد  و صنعت زعفران تقویت نشود ، 
د ر این حوزه به توفیق چند انی د ست نخواهیم یافت.

  ضرورت تشــکیل کنسرســیومی برای 
ساماند هی زعفران د ر عرصه بین المللی

مالفیالبی، عضو انجمن بین المللی گیاهان د ارویی 
و عضو هیات علمی پژوهشکد ه علوم و صنایع غذایی 
د ر خصوص راهکارهای ساماند هی زعفران د ر عرصه 
بین المللــی می گوید : برای ســاماند هی زعفران د ر 
عرصه بین المللی نخست باید  این محصول به عنوان 
برند  به نام ایران ثبت شــود ، همچنین ضرورت د ارد  
کنسرســیومی د ر این خصوص ایجاد  شود . به طور 
مثال، شــرکت تعاونی د ر کشور یونان وجود  د اشت 
که کشاورزان، صاد رکنند گان و تولید کنند گان د ر این 
تعاونی د خیل بود ند  و تمامی کشاورزان موظف بود ند  
زعفــران را به آن شــرکت تحویل د هند ، قیمت هم 
توســط این شرکت تعیین می شد  و متقاضیان برای 
خرید  زعفران فرم های مخصوصی را پر می کرد ند  تا 

مقصد  و نحوه مصرف آن مشخص شود .
مالفیالبی خاطرنشان می کند : متاسفانه د ر کشور 
ما عالوه بر نوســانات نرخ ارز و قاچاق زعفران، شاهد  
رقابت ناســالم صاد رکنند گان هم هســتیم که این 
مســائل وضعیت بازار زعفران را بحرانی کرد ه است. 
البته ناگفته نماند  تشــد ید  تحریم های بین المللی و 
افزایش تعرفه های گمرکی کشــورهای هند وستان، 
چین، عربستان به وضعیت آشفته بازار زعفران د امن 
زد ه است چنان که شــاهد  قاچاق زعفران به کشور 

افغانستان و صاد راتش توسط این کشور هستیم.

  برند سازی جغرافیایی زعفران، پروژه ای 
ملی است

اما سحرخیز، د لیل توفیق ند اشتن ایران د ر حوزه 
برند ســازی این محصول د ر د نیا را استفاد ه نکرد ن 
از تجربه کشــورهای موفق د ر این زمینه می د اند  و 
می گوید : مبحث برند سازی بسته ای است که تحقق 
این مهم نیازمند  یک عزم ملی است و همت بزرگی 
را می طلبد . با این حال، آنچه مسلم است اینکه ابتد ا 
نباید  به سمت برند های خرد  حرکت کنیم بلکه باید  
د ر وهله نخســت زعفران ایران را براساس موقعیت 
جغرافیایی د ر ســطح د نیا برند  کرد ه و د ر گام های 

بعد ی برند های خرد  را تقویت کنیم.
سحرخیز  یاد آور می شود : برند سازی جغرافیایی 
یک پروژه ملی است و سازمان توسعه تجارت به عنوان 
متولی صاد رات کشور باید  د ر این خصوص همکاری 
الزم را د اشته باشد  و برای تحقق این مهم بود جه های 
الزم را پیش بینی کند . د انشــگاه هم د ر این مسیر 
می تواند  بسیار راهگشا باشد . همچنین استارتاپ های 

بسیاری می توانند  د ر این حوزه فعالیت کنند .

  قیمت پایه زعفران باید  برای کشــاورز 
جذاب باشد 

مد یرعامل گروه زعفران ســحرخیز د ر خصوص 
قیمت پایه تعیین شــد ه زعفران معتقد  اســت این 
قیمت باید  برای کشــاورز جذاب باشد  و با نرخ د الر 
تناسب الزم را د اشته باشد . بنابراین قیمت تعین شد ه 
خیلی د ور از ذهن نیست؛ ضمن اینکه مکانیزم های 
هوشمند  بازار سرمایه د ر بورس کاال سبب می شود  

قیمت به سمت رقم واقعی میل کند .
مالفیالبی، عضو هیات علمی پژوهشکد ه علوم و 
صنایع غذایی هم تصریح می کند : آنچه مسلم است، 
قیمت گذاری زعفران به صورت د ستوری امکان پذیر 
نیست؛ بنابراین توصیه می شود  عالوه بر تعیین قیمت 
برحسب عرضه و تقاضا، شناخت بازارهای نوظهور هم 
د ر د ستور کار قرار گیرد . امروز کشورهای اوکراین، 
روســیه و ژاپن شــناخت چند انی از زعفران ند ارند  
و ۴0 د رصد  زعفــران ایرانی به مقصد  امارات صاد ر 
می شود . بنابراین باید  بازارهای جد ید  شناسایی شد ه 
و براساس نیاز آنها زعفران را صاد ر کنیم که متاسفانه 
د ر این حوزه موفق عمل نکرد یم. همچنین رایزن های 
فرهنگی سفارت خانه ها باید  د ر خصوص شناساند ن 

این محصول به بازارهای جهانی فعال شوند .
عضو انجمن بین المللی گیاهــان د ارویی یاد آور 
می شــود : متاســفانه تعد د  نهاد ها و اتحاد یه های 
موجــود  د ر محصول زعفران اعم از پژوهشــکد ه 
زعفــران، جمعیت علــوم زعفران، شــورای ملی، 
اتحاد یــه تولید کنند گان، اتحاد یه صاد رکنند گان و 
... سبب شد ه است که مسائل این حوزه به صورت 
جزیره ای پیگیری و مطرح شود ، لذا ضروری است 
که کنسرسیوم و متولی خاصی د ر این حوزه وجود  
د اشته باشــد . د ر واقع باید  تمامی سیاست گذاری 
محصول زعفران از یک شــورای مشخص صورت 
گیرد  و معتقد م بخــش خصوصی می تواند  متولی 
بهتری برای ساماند هی این حوزه باشد  و د ولت باید  

صرفا ناظر بر این حوزه باشد .
مالفیالبی تاکید  می کند : متاسفانه د ر حال حاضر 
زعفران د ر ۲5 اســتان ایران کشــت می شود  و این 
د ر حالی است که بازارهای خارجی ظرفیت چنین 
حجمی از زعفران را ند ارند .کشت زعفران باید  صرفا 
د ر انحصار اســتان های خراسان جنوبی و خراسان 
رضوی به د لیل اقلیم خشک و نیمه خشک باشد  و 
نهایتا به اســتان های یزد  و کرمان محد ود  شود . لذا 
توصیه می شــود  د ولت د ر خصوص کشت زعفران 
د ر چند  استان خاص سیاســت گذاری کند . عالوه 
بر این، پیشــنهاد  می شــود  این محصول د ر بورس 
عرضه شــود  لذا این مهم هم باید  به طور جد  مورد  

پیگیری قرار گیرد .

 د ر جلسه هیات رئیسه شورای ملی زعفران مطرح شد 

جزییات تسهیالت هزار میلیارد ی برای خرید  تضمینى زعفران
د نیای اقتصاد : معاون برنامه ریزی جهاد  کشاورزی خراسان رضوی گفت: د ر سال جاری 
با توجه به پیشنهاد  صاد رکنند گان زعفران پیگیری هایی الزم صورت پذیرفت و د ر نتیجه 
مشخص شد  که حد ود   هزار میلیارد  تومان اعتبار برای خرید  تضمینی این محصول نیاز 
اســت و تخصیص این رقم از طریق وزارت جهاد  کشــاورزی، نمایند گان مجلس شورای 

اسالمی و سازمان برنامه و بود جه پیگیری شد . 
سید  جعفر حاجی مجتهد  افزود : تخصیص این حجم از منابع مورد  موافقت قرار گرفت و 
مقرر شد  تا 500 میلیارد  تومان از بانک کشاورزی، ۲50 میلیارد  تومان از بانک ملت و ۲50 

میلیارد  تومان از جانب بانک توسعه صاد رات به این بحث تخصیص پید ا کند .
وی خاطرنشان کرد : این تسهیالت یک هزار میلیارد  تومانی د ر اختیار فعاالن این حوزه 
قرار خواهد  گرفت اما پیش از آن باید  نحوه توزیع آن مشخص شود . شورای ملی زعفران 
مــی تواند  د ر این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ کند  تا بد ین ترتیب تخصیص اعتبار از 
انحرافات د ور باشد . د ر این رابطه هماهنگی های الزم با بانک کشاورزی انجام گرفته و سعی 

و تالش ما بر این است تا د ر حد اقل زمان ممکن، منابع مذکور توزیع شود .

  د ر شرایط فعلی با عرضه زعفران د ر بورس مخالفیم
غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران هم با تاکید  بر اینکه باید  به سمتی حرکت 
کنیم تا ثبات به بازار زعفران بازگرد د ، تصریح کرد : اگر بخواهیم یک هزار میلیارد  تومان را 
به صاد رکنند گان بد هیم، باید  به این نکته توجه د اشت که این قشر عمد تا وثیقه الزم را د ر 
اختیار نخواهند  د اشت. برخی از صاد رکنند گان هم به د لیل آنکه بد هی ارزی سال 9۷ و 

98 خویش را تسویه نکرد ند  به آنان تسهیالتی اختصاص نخواهد  یافت.
وی خاطرنشان کرد : پیشنهاد م این است که صند وق و یا کمیته ۴ یا 5 نفره ای تشکیل 
شود  و این اعتبار د ر اختیارشان قرار بگیرد  تا آنها به مساله نزول قیمت زعفران ورود  پید ا 

کرد ه و از تشــد ید  کاهش قیمت این محصول جلوگیری کنند ، د ر غیر این صورت شاهد  
نزول بیش از پیش قیمت ها خواهیم بود .

  تسهیالت هزار میلیارد ی باید  د ر اختیار سازمان تعاون روستایی قرار بگیرد 
 فرشید  منوچهري، د بیر شورای ملی زعفران هم با بیان اینکه سال گذشته سازمان تعاون 
روستایی ۷۴ تن زعفران را خرید اری کرد ه و این میزان خرید  صرفا د ارای تاثیر مقطعی بود ه 
است، اد امه د اد : به همین استناد  پیشنهاد  د اریم تا د ر چارچوب تفاهم نامه ای، یک هزار 
میلیارد  تومان تسهیالت بانکی صاد راتی د ر اختیار سازمان تعاون روستایی قرار گیرد ، د ر 
واقع مرجع مذکور باید  قرارد اد ی 3 جانبه بین شورای ملی زعفران، اتحاد یه صاد رکنند گان 
و ســازمان تعاون روستایی امضا کند . وی توضیح د اد : د ر واقع زعفران ها توسط سازمان 

تعاون روستایی خرید اری می شود  چرا که این سازمان توانایی ارائه وثیقه یک هزار میلیارد  
تومانی را د ارد  پس صاد رکنند ه زعفران را از انبار تعاون روستایی خارج می کند  و پول را 
برمی گرد اند . با توجه به اد له مذکور تاکید  د اریم که یک هزار میلیارد  تومان می تواند  به 

خوبی بازار زعفران را اد اره کند .

  سقف تسهیالت ضمانتی د ر استان 800 میلیون تومان است
رضا شــاهین فر، معاون بانک کشاورزی خراسان رضوی گفت: تسهیالتی برای خرید ، 
فرآوری، بسته بند ی و صاد رات زعفران تخصیص یافته است، منتها شرایط پرد اخت این 
تســهیالت مانند  سایر روند های د یگر است با این تفاوت که تخصیص تسهیالت د ر بازه 
زمانی فشرد ه و کوتاه انجام خواهد  گرفت، چنان که اگر مد ارک و مستند ات مورد  نیاز فراهم 

باشد ، ظرف 15 روز این تسهیالت تخصیص پید ا می کند .
وی خاطرنشــان کرد : این تسهیالت با نرخ 18 د رصد  تعریف شد ه اما سازمان برنامه و 
بود جــه برای کمک به فعاالن این حوزه، یارانــه ای د ر این خصوص د ر نظر گرفته، پس 
تسهیالت مذکور عمال با نرخ 15 د رصد  د ر اختیار فعاالن این حوزه قرار خواهد  گرفت. اما 
بهره مند ی از این ظرفیت منوط به شرایطی است. به طور مثال متقاضی تسهیالت که د ر 
حوزه فرآوری و بســته بند ی فعالیت د ارد  باید  پروانه بهره برد اری د اشته باشد ، همچنین 

متقاضی که د ر حوزه صاد رات فعالیت د ارد  باید  د ارای کارت بازرگانی باشد .
شاهین فر افزود : تضامین و وثیقه نیز از د یگر موارد ی است که باید  برای اخذ تسهیالت 
مد نظر قرار گرفته شود . تمامی این مسائل تابع سیستم بانک مرکزی است و بانک ملت 
و توسعه نیز از این قوانین تابعیت خواهند  کرد . سقف تسهیالت ضمانتی د ر استان 800 
میلیون تومان است و همین مقد ار می توانیم به متقاضیان تسهیالت ضمانتی ارائه د هیم 

اما برای اخذ آن باید  وثایق الزم را ارائه کنند .

 فعاالن و کارشناسان حوزه زعفران از راهکارهای بهبود  بازار این محصول می گویند 

کنسرسیومیبرایزعفران

سحرخیز:  بازار بورس از شفافیت الزم د ر کشف قیمت و استاند ارد  های مطلوب د ر عرضه زعفران برخورد ار است
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اخبار کوتاه

خسارت 2هزار میلیارد ی کرونا به 
تاسیسات گرد شگری خراسان رضوی

 ایرنا: معاون هماهنگــی و مد یریت امور 
زائران اســتاند اری خراسان رضوی گفت: از 
ابتد ای شــیوع بیماری کرونا تا پایان مهرماه 
امسال بیش از ۲ هزارو 850 میلیارد  تومان 
خســارت به تاسیســات صنعت گرد شگری 
استان وارد  شد ه اســت. محمد صاد ق براتی 

افزود : بحران ناشــی از بیماری کرونا اثر قابل توجهی د ر عرصه 
صنعت گرد شگری این استان بر جای گذاشته و با توجه به فعالیت 
شمار زیاد ی از مرد م د ر این صنعت، خسارات یاد  شد ه مشکالت 
 و معضالت معیشتی فراوانی را برای این قشر ایجاد  کرد ه است.
وی اظهــار کرد : به طور کلی حد ود  10 عنوان رشــته فعالیت، 
زیرمجموعه صنعت گرد شــگری اســت که بیشترین خسارات 
د ر حوزه هتل ها، هتــل آپارتمان ها، مهمانپذیران، مجتمع های 

گرد شگری و مراکز رفاهی بود ه  است.

افزایش 65 د رصد ی صد ور جواز تاسیس 
د ر خراسان رضوی

ایسنا: معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت خراسان 
 رضوی گفت: از ابتد ای ســال 99، 1۷0۴ فقره جواز تاســیس با 
پیش بینی ســرمایه گذاری 1۶ هزار میلیارد  تومان و اشتغال ۴۴ 
هزار نفر د ر استان صاد ر شد ه  که نسبت به سال گذشته با افزایش 

حد اقل ۶5 د رصد ی مواجه بود ه ایم. 
جــواد  خزاعی اظهار کرد : تا پایان این ماه برای جذب اعتبارات 
تبصره 18 مهلت د اد ه  شد ه  و قرار است تا پس از اتمام این مهلت، 
اعتبار باقی ماند ه د ر کل کشور شناور شود  و هر استانی که بیشتر 
برای این امر تالش و کوشش نماید ، می تواند  اعتبار باقی ماند ه را از 
سایر استان ها جذب کند . وی اد امه  د اد : جوازهای صاد ره تماما به 
پروانه  بهره برد اری نمی رسد  و متوسط جوازهای صاد ره کشوری که 
به پروانه  بهره برد اری می رســد ، حد ود  11.5 تا 1۲ د رصد  بود ه که 
خوشبختانه د ر استان خراسان  رضوی این رقم د ر حد ود  19 د رصد  
اســت. خزاعی د ر خصوص د اخلی سازی تعد اد ی از اقالم وارد اتی 
گفت: د ر ۶ ماهه اول سال 99، جوازهای شاخصی د ر استان صاد ر 
شد ه اند . د ر زمینه نهضت ساخت د اخل تکالیف وزارتخانه ای وجود  
د ارد  و سازمان صمت نیز اقد اماتی د ر این زمینه انجام  د اد ه  است. 
برای بومی سازی برخی از قطعات که پیش از این وارد  می شد ند  و 
برای اینکه از بضاعت استان د ر حوزه های مختلف استفاد ه  شود ، از 
۲۲0 کاال که طبق گفته وزارتخانه جزو اولویت های سرمایه گذاری 
بود ه به ۲1 قلم جواز د اد ه  شد ه و یا طرح هایی د ر د ست اقد ام است. 
امید واریم د ر آیند ه نزد یک میزان وارد ات این کاالهای بومی سازی 

شد ه کاهش چشمگیری پید ا کند .

راه اند ازی نخستین جمعه بازار رسمی 
رشته های هنری د ر مشهد 

تســنیم: مد یرعامل ســازمان ساماند هی 
مشــاغل شــهری و فرآورد ه های کشاورزی 
شهرد اری مشــهد  با بیان اینکه جمعه بازار 
ترنج به عنوان اولین بازار رســمی پیشه  های 
هنری د ر شهر مشهد  از اولین جمعه آبان ماه 
کار خود  را آغاز کرد ، افزود : پیش  بینی ما آن 

است که هم از باب هنرمند ان فعال د ر بازار و هم از نظر مخاطبان 
و مشتریان، استقبال بسیار خوبی از چنین بازارهایی انجام شود . 
مســعود  رضوی بیان کرد : از این رو برای تامین فضای مناسب 
جهت راه اند ازی بازار که سبب بروز مشکالت حاشیه  ای نباشد  د ر 
مشاوره با سازمان های تخصصی مرتبط، مطالعات مفصلی انجام 
شد ه و به این نتیجه رسید یم که جمعه بازار ترنج یک د ر ابتد ای 
بولوار وکیل آباد ، حاشیه خیابان فرعی وکیل آباد  سه برگزار شود .

رضوی با اشــاره به اینکه مهم ترین شــرط واگذاری غرفه به 
هنرمند ان د ر بازار ترنج اجرای تولید ات د رون غرفه اســت، بیان 
کرد : به هر غرفه د و میز نیز اختصاص می یابد  و هنرمند ان می 
بایســت به صورت ورکشاپ محصوالت هنری خود  را د ر د اخل 
غرفه تولید  و به طور مستقیم به فروش برسانند . وی تاکید  کرد : 
شــاخه های هنری از جمله نقاشی، میناکاری، آینه کاری، انواع 
امور بافت و تولید  منســوجات تزیینی، بافــت انواع قالی، نمد ، 
گلیم، و تابلو فرش، فرث بافی، تراش و تولید  ســنگ های نیمه 
قیمتــی، محصوالت چرمی، و انواع محصوالت د کوری و تزئینی 
امکان حضور، تولیــد  و عرضه محصوالت هنری خود  د ر جمعه 

بازار ترنج را خواهند  د اشت.

 اختصاص تسهیالت 13 میلیارد ی 
به باشگاه د اران خراسان رضوی 

مهــر: مد یرکل ورزش و جوانان خراســان 
رضوی گفــت: تاکنون 13 میلیــارد  تومان 
تسهیالت بانکی د ر اختیار باشگاه د اران خراسان 
رضوی قرار گرفته اســت. فــرزاد  فتاحی د ر 
حاشــیه افتتاح پروژه های ورزشی شهرستان 
زبرخان اظهار کرد : د ر د و ساله اخیر هیچگونه 

اعتبار قابل توجهی به استان تخصیص نیافته است و تاکنون یک 
ریال اعتبار عمرانی ند اشــتیم. وی اد امه د اد : اعتبارات تعمیرات 
را به صورت ویژه برای تمام شهرســتان های استان د ید ه ایم که 
اگر تخصیــص اعتبارات خوب باشــد  می توانیم کف پوش های 
شهرســتان ها را بازســازی کنیم. فتاحی با بیان اینکه با شیوع 
ویروس کرونا تعطیلی مراکز ورزشــی را شاهد  بود یم که موجب 
آســیب جد ی شد ، بیان کرد : باشــگاه های خصوصی متاسفانه 
خسارت سنگینی را متحمل شد ند  اما از طریق وام ها و تسهیالتی 
را کــه د ولت د ر ایــن خصوص د ر نظر گرفته بود  که مبلغی بالغ 
بر 1۷ میلیارد  تومان متقاضی د ریافت وام آسیب د ید گی ورزشی 
از ســوی 900 متقاضی د ر استان خراسان رضوی د اشته ایم. وی 
اد امه د اد : تاکنون 13 میلیارد  تومان تســهیالت بانکی د ر اختیار 
باشگاه د اران قرار گرفته است و به زود ی سایر متقاضیان هم این 

تسهیالت را د ریافت خواهند  کرد .

 بسیاری از شرکت های د انش بنیان و استارتاپ ها توانستند  د ر د وره همه گیری کووید  19 کسب و کار خود  را توسعه د هند 

تهدیدکرونا،فرصتیبرایاستارتاپها
اد امه از صفحه اول

 اســتارتاپ های حــوزه گرد شــگری هم به 
طور کلی بازار خود  را از د ســت د اد ند  و د چار 

شکست شد ند .

  شــیوع کرونا به نفع کد ام شرکت ها 
بود ؟

نایب  هاشــمی،  سید حسن 
رئیــس هیأت مد یــره نظام 
صنفــی رایانه ای خراســان 
رضوی که خود  مد یریت یکی 
از شــرکت های د انش بنیان 
شــناخته شد ه مشهد  را هم 
برعهد ه د ارد ، د رباره تاثیر کرونا بر کسب و کار 
استارتاپ ها و شرکت های د انش بنیان می گوید : 
۴ حوزه از خد مات د ر د وران کرونا پیشــرفت و 
رشد  نسبتا خوبی د اشتند ؛ د سته اول، گروهی 
که تامین محصوالت و خد مات شامل خد مات 
مالــی و بانکی یا پلتفرم های بازار ســرمایه را 
برعهــد ه د ارند  و یا تامیــن کنند ه کاالها مثل 
د یجی کاال هستند . د ر واقع، هر مجموعه ای که 
توانسته ارائه خد مات و محصوالتش را به صورت 
آنالین و برخط انجام د هد ، رشــد  نسبتا خوبی 

د اشته است.
هاشــمی می افزاید : د ومین حــوزه، حوزه 
آموزش و پاد کســت و ارائه د هند ه های بازی و 
فیلم است که با توجه به خانه نشینی مرد م به 
ویژه د ر ماه های نخست شیوع کرونا، رشد  خوبی 
د اشته است. ســومین بخش، ارائه د هند ه های 
پلتفرم ها هســتند ؛ مجموعه های سایت ساز و 
خد مات ارائه آنالین صنعت چاپ د ر این د سته 
قرار می گیرند . مرد م به ســمت آنالین کرد ن 
کسب و کار و مجموعه های خود  روی آورد ه اند  
و از خد مات این پلتفرم ها اســتفاد ه کرد ه اند  و 
این باعث رونق بیشتر این مجموعه ها شد ه است. 
همچنین د ر بحث خد مات زیرساختی و خد مات 
ابری و نوین هم رشد  خوبی به وجود  آمد ه است.
نظــام  مد یــره  هیــأت  رئیــس  نایــب 
صنفی رایانه ای خراسان رضوی هم مانند  رئیس 
پارک علم و فناوری اســتان به استارتاپ های 
حوزه گرد شگری به عنوان بخشی که بیشترین 
آسیب و زیان را از کرونا د ید ه اند  اشاره می کند  
و می گویــد : مجموعه هــای فعــال د ر حوزه 
گرد شــگری و رزرو هتل و بلیت افت شد ید ی 
د اشته اند . همچنین مجموعه های پلتفرم خود رو 
و سایت های ارائه د هند ه قیمت خود رو به د لیل 
ممنوعیت قیمت گذاری خود رو د ر سایت ها از 
سوی د ولت د چار مشکل شد ه اند  و بعضا تعد اد  
زیاد ی از این کســب و کارها د چار چالش های 

جد ید ی شد ه اند . 

  چگونگی اد امه حیات استارتاپ ها و 
شرکت های د انش بنیان

امــا همانطور که از شــواهد  امر پید اســت، 
کرونا همچنان مهمان زند گی هایمان اســت و 
قرار نیســت به این زود یها بســاطش را جمع 
کنــد . بنابراین، همه حوزه هــا باید  خود  را با 
شرایط موجود  وفق د هند  و این موضوع شامل 
حال استارتاپها و شرکت های د انش بنیان هم 

می شود .
قنبــری، رئیس پارک علم و 
فناوری خراســان د ر اینباره 
می گوید : ذات شرکت د انش 
انعطــاف پذیری اش  بنیان 
اســت یعنی به سرعت مد ل 
کاری و برنامــه خــود  را با 
شــرایط تطبیق و وفق د هند  و این نیاز نسبت 
به د یگر حوزه ها، د ر شــرکت های د انش بنیان 
د ید ه می شــود . وفق د اد ن برخی از شرکت ها 
ساد ه بود ه و د ورکاری کرد ه اند  اما آنها باید  روی 
مد ل کاری و نحوه بازاریابی و عرضه محصوالت 
و خد مات خود  ســریعا بازنگری کنند . د ر این 
میان، برخی شــرکت ها به مشکالتی د ر حوزه 
انعقاد  قرارد اد  و رفت و آمد  و زمانبر شد ن نظارت 
بر حســن انجام کار برخورد ه اند  که اگر روی 
مد ل خود  د قیق تــر کار کنند ، می توانند  اد امه 

حیات د هند . 

  پوست اند ازی اقتصاد  ایران
هاشمی هم د ر اینباره می گوید : اگر وضعیت 
همچنان به همین منوال اد امه یابد ، می بایست 
به شرکت های نوپا نوید  پوست اند ازی اقتصاد ی 
د اد ؛ یعنی اقتصاد  ایران به معنای واقعی پوست 
خواهد  اند اخت و نسل جد ید  فعاالن اقتصاد ی 
ســهم عمد ه ای از اقتصاد  را به د ست خواهند  
گرفت و جایگزین شرکت های قد یمی و سنتی 
خواهند  شد . مسلماً اد امه این شرایط مستلزم 
تغییر د ر »بیزینــس مد ل«ها خواهد  بود  زیرا 
د یگر با مد ل های کســب و کار سابق نمی توان 
نیازهای جد یــد  کاربران را پاســخ د اد  و این 
همه گیری سبب تغییرات اساسی د ر رفتارهای 

مصرف کنند گان خواهد  شد .

مد یرعامــل شــرکت »گریــن وب« یاد آور 
می شــود : بــه تد ریــج فاصلــه تولید کنند ه و 
مصرف کننــد ه بــه حد اقل می رســد  و تولید  
کاالهای د اخلی توســعه بیشتری خواهد  یافت 
و می توان بــا قد رت گفت که عصر د یجیتالی 
شد ن ایران آغاز شد ه و د ر سال آیند ه با کشوری 
د یجیتال و با مرد می د یجیتالی تر روبرو خواهیم 
بود . د ر چنین شــرایطی، د اد ه ها و تصمیمات 
مبتنی بــر د اد ه، مزیت رقابتــی بزرگی برای 

شرکت ها خواهد  بود .

  لزوم بازنگری مد اوم د ر فرایند های کاری 
یوســف مذّهــب، مد یــر و 
م  نر کت  شــر سس  مو
د ربــاره  افزاری» آمــوت« 
فعالیت شــرکتش د ر د وره 
شیوع کرونا می گوید : ۶ ماه 
اول امسال با توجه به شیوع 
کرونا، شــرایط برای ما هم فرصت و هم تهد ید  
بــود ؛ فرصت به این خاطر که صنعت آی تی به 
کانون توجه تبد یل شــد  و شرکت های آی تی 
هم متوجه شد ند  برای پیش برد ن اهد اف خود  
باید  د ر ارائه خد مت و رفع نیازهای مشــتری 
بازنگری کنند  تا مشــتریان بتوانند  با ابزارهای 
شرکت های د انش بنیان، مسیر تامین نیاز خود  
را ســاد ه تر طی کنند . شرکت ما هم از شرایط 
به وجود  آمد ه استفاد ه مطلوبی کرد  و به نوعی 

د چار انقالب شد یم. 
مذّهب توصیــه ای هم برای شــرکت های 
نوپا د ر حوزه د انش بنیان و اســتارتاپی د ارد  و 
تصریح میکند : این شــرکت ها باید  د ر هر یک 
از فرایند هــای کاری خود  شــامل حوزه مالی، 
محصــوالت، خد مات و... مد ام بازنگری کنند  و 
خود  را با شــرایط جد ید  به سرعت وفق د هند . 
قبل از شیوع کرونا، مشاغل و صاحبان صنایع 
برای ارائه کاالها و خد مات خود  به نوع د یگری 
عمــل می کرد ند  و از روش هایی برای تبلیغات 
استفاد ه می کرد ند  اما امروز شرایط متفاوت است 

و باید  روش خود  را عوض کنند . 
وی می افزاید : استارتاپ های حوزه خد مات 
نسبت به استارتاپ های تولید کنند ه کاال د ر این 

ماهها موفقیت بیشتری د اشته اند .

  تسهیالت کرونایی د رد ی از د انش 
بنیان ها د وا نمی کند 

د ولت از اســفند ماه و اوایل شیوع کرونا د ر 
ایران نسبت به حمایت از بنگاه های اقتصاد ی 
اقد اماتی انجام د اد ؛ این حمایت ها شامل مهلت 
د اد ن به واحد ها برای بازپرد اخت تسهیالتشان 
و بــه تعویق اند اختن زمان پرد اخت مالیات و 
حق بیمه بود . همچنین تســهیال کرونایی را 
برای واحد های آســیب د ید ه از این شــرایط 
د رنظــر گرفــت. اما آیــا این تســهیالت به 
شرکت های د انش بنیان هم تعلق گرفت؟ اگر 

بله، چه تاثیری د ر روند  کاری آنها د اشت؟
هاشــمی، نایب رئیس هیــأت مد یره نظام 
اینباره  د ر  صنفی رایانهای خراســان رضوی 
می گویــد : حمایت های متعــد د ی از مراکز 
مختلــف برای شــرکت های د انش بنیان و و 
نوپا د ر نظر گرفته شــد  اما اکثر این کمک ها 
بــر حفظ بقای این شــرکت ها متمرکز بود  و 
نه بر توســعه بستر جهت پیشرفت و توسعه، 
شــاید  اگر حاکمیت به جای تزریق وام برای 
پرد اخت حقوق پرســنل به این شرکت ها، از 
متد های خرید  تضمینی استفاد ه می کرد  و یا 
به مشتریان بالقوه آنها برای خرید  محصوالت 
وام پرد اخت می کرد ، آنگاه می توانست موثرتر 
عمل کند  و زمینه توسعه و رشد  این شرکت 

ها را بیشتر هموار سازد .
مّذهب، مد یرعامل شرکت آموت هم تاکید  
می کند : ما هیچ کمکی از د ولت نگرفتیم و از 
تســهیالت کرونایی استفاد ه نمی کنیم و اگر 
شــرایط کرونا اد امه یابد ، به بازنگری خود  د ر 
روند  کار اد امه می د هیم و اکنون هم به خاطر 

مشتریانمان فعال هستیم.
این فعال اقتصــاد ی می گوید : ما صاد رات 
ند اریــم؛ چون مد ل صاد ر کرد ن و ســرویس 
د اد ن د ر حوزه خد مات متفاوت اســت اما د ر 
برنامه هایمان هســت که بــه این حوزه هم 
ورود  کنیــم. اما د ر حــوزه کاری، برای وارد  
کرد ن ســرورهای خود  مجبــور به پرد اخت 
هزینه های بیشــتر شد یم. ما محد ود یت ها و 
مشکالتی د اشتیم اما سعی کرد یم تهد ید  را به 
فرصت تبد یل کنیم و چون مد ام بازنگری هایی 
انجام د اد یم، محد ود یت ها چند ان تاثیر منفی 

د ر کارمان نگذاشت. 
مّذهب مهمترین د لیل مشــکالت د ر حوزه 
کاری اش را غیر قابل پیش بینی بود ن بسیاری 
از مسائل د ر کشور می د اند  و تصریح می کند : 
این غیر قابل پیش بینی بود ن مسائل، هیجان 
کار را هم باالتر می برد  اما نکته مهم این است 
که شرکت ها باید  د ر هر مرحله و هر اتفاقی؛ از 
کرونا گرفته تا قیمت ارز و... چاالک باشند  و 
سیستم را به نوعی طراحی کنند  که چاالک 
باقــی بماند  و هیچ چیز نتوانــد  آن را تحت 

الشعاع قرار د هد . 

  تاثیــر کرونا بر شــرکت های ارائه 
د هند ه خد مات به خارج از کشور 

ا  ز میــر محمد علی 
موسسه  بابایی، مد یرعامل 
و  فکــری  د ارایی هــای 
فناوری »پلکان« هم د رباره 
فعالیت  بــر  کرونا  تاثیــر 
بــه »د نیــای  شــرکتش 
اقتصاد « می گوید : کرونا از د و جنبه بر ما تاثیر 
گذاشــت؛ نخست اینکه ما شــرکتی خد ماتی 
هستیم و از این لحاظ که نیروهای انسانی مان 

د رگیر کار بود ند  و د رگیر کرونا شد ند ، د ر بحث 
زمان کار و مد ل های کارمان اثری منفی د اشت. 
از طرف د یگر، مشــتریان ما که غالبا از حوزه 
صنعت غذا بود ند ، به د لیل کرونا رشــد  کرد ند ؛ 
به طور مثال اوایل شیوع کرونا به سبب تعطیلی 
اصناف، تولید  کیک و کلوچه صنعتی جایگزین 
سنتیها شد  و این موضوع به رشد  ما و افزایش 
شــرکت ها  یــن  ا بــه  مــان   خد مــات 

منجر شد .
میرزابابایی خاطرنشان میکند : از سوی د یگر، 
شــیوع کرونا بر فرایند هایــی که قرار بود  د ر 
کشورهای د یگر انجام د هیم، اثر منفی د اشت 
و د ر مجموع به کسب و کار ما لطمه وارد  کرد . 
بخش زیاد ی از خد مات ما مربوط به خارج از 
کشور است و این بیماری د ر ماه های ابتد ایی 
باعث شد  نتوانیم فعالیت چند انی انجام د هیم.
وی با بیــان اینکه از تســهیالت کرونایی 
اســتفاد ه نکرید م، تصریح می کند : تسهیالت 
برای گروه خاصی از خد مات بود  و شامل حال 
ما نمی شد . اگر از تسهیالت استفاد ه می کرد یم، 
می توانستیم برنامه های توسعه ای خود  را اد امه 
د هیم اما به د لیل کمبود  نقد ینگی، برنامه های 
توسعه شرکت لغو شد  و تنها سعی کرد یم خود  

را حفظ کنیم. 
میرزابابایی که حوزه کاری شــرکتش ثبت 
اختراعات د ر خارج از کشور است، می گوید : به 
د لیل کرونا بسیاری از کشورها نتوانستند  پروژه 
هــای خود  را انجام د هند  و د ر نتیجه، پروند ه 
های ما متوقف شد  و نتوانستیم پیشرفت پروژه 
د اشته باشیم. از طرفی، سعی کرد یم زمانی که 
کارکنان د ر شرکت هستند ، به مسائل د اخلی 
مشغول شوند ؛ مسائلی چون بهبود  فرایند ها و 
اصالح ساختار سازمانی. این روند  از اسفند ماه 
پارسال تا خرد اد ماه امسال اد امه یافت. ما د ر 
بستر آی تی سعی کرد یم خود  را قویتر کنیم 
و بتوانیم فعالیتهای منســجم تری د ر فضای 

مجازی د اشته باشیم.
وی با بیــان اینکه تعد یل نیرو ند اشــتیم 
اما د رآمد هایمان کاهش یافته اســت، اعالم 
می کنــد : از خرد اد مــاه د وباره شــرکت های 
خارجی مشغول شــد ند  و ما هم تا حد ی به 
روال قبلی خود  برگشــتیم زیرا بســیاری از 
اد ارات خارجــی تــا ۷0 و 80 د رصد  به روال 

عاد ی برگشتند . 
میرزابابایــی د رباره اثــر افزایش نرخ ارز بر 
حوزه کاری شــرکتش می گوید : افزایش نرخ 
ارز تاثیر د اشته و خد مات ما گرانتر شد ه و د ر 
فروش خد مات مان هــم اثر منفی د ارد . اگر 
ارز ثبات د اشــته باشد  و همه بد انیم قیمت ها 
چقد ر است، می توانیم برنامه ریزی کنیم اما 
بی ثباتی باعث بالتکلیفی ما شد ه و مشتریان 
هم بالتکلیفند  و این بیشــترین آسیب را به 
 کســب و کارهایی که با ارز سر و کار د ارند ، 

می زند . 

اد امه از صفحه اول

ابزارهای نوین تامین مالی شهرد اری ها
د ر حال حاضر عمد ه د رآمد  شهرد اری را عوارض غیر مستمری 
چون ارزش افزود ه تراکم، تغییر کاربری اراضی و... تشکیل می د هد . 
از منظر اقتصاد ی مشکالت زیاد ی را برای اقتصاد  شهرها بوجود  
آورد ه و د ر نوســانات اقتصاد ی شــهرد اری را برای تامین مالی 
اجرای پروژه های عمرانی با مشکل مواجه می کند ، همچنین از 
بعد  شهرســازی نیز مطلوب نیست. اغلب کارشناسان و محققان 
امور شــهري به این نکته تأکید می کنند  که حل مسائل شهري 
د ر کشورهاي رو به رشد  تنها از طریق تقویت سازمانهاي محلی 

به ویژه شهرد اري ها میسر است. 
یکــی از محور هاي اصلی د ر این ظرفیت ســازي، اســتقالل 
شهرد اري ها از نظرمنابع مالی و عد م وابستگی آنها به بود جه هاي 
عمومی د ولتی است. استقالل مالی شهرد اري ها ناشی از تقویت 
این تفکر است که نقش د ولتها د ر اجراي برنامه هاي عمران شهري 
باید  تقلیل یافته و از تأمین کنند ه مستقیم نیازها و برطرف کنند ه 
کمبود ها، به فراهم کنند ه شرایط و بسترمناسب براي گسترش 

فعالیت بخش خصوصی و مشارکت هاي مرد می تغییر یابد .
بررسی نحوه تامین مالی شهرها نشان می د هد  که به طور عمد ه 
د و جریان د رآمد ی)عــوارض و مالیات( و )کمک های د ولت به 
شــهرد اری ها( محل اصلی کسب د رآمد  برای شهرد اری هاست. 
اما اغلب، این روش ها جهت تامین مالی شــهرد اری ها و عرضه 
خد مات بویژه د ر کشــور های د ر حال توسعه کفاف هزینه ها را 
نمی د هد . به همین ســبب شناسایی منابع جد ید  برای افزایش 
د رآمد  های مســتمر شــهرد اری ها به عنوان یکی از محور های 
استراتژیک مورد  توجه کارشناســان و برنامه ریزان شهری این 

کشورها قرار گرفته است.
بطور کلی، مطالعه جریان های د رآمد ی شهرها د ر کشور های 
پیشــرفته نشان مید هد  که د ر آنها، د رآمد های شهرد اری اتکای 
زیــاد ی به عواید  مالیاتی د اشــته و د ریافت مالیات های محلی، 
د رآمد های د ولت محلی را موازنه کرد ه و ســطح استاند ارد ی از 
تامین خد مات توســط د ولت های محلی را تضمین می کند . به 
همین د لیل گفته می شود  که مهمترین عامل موفقیت کشورهای 
توســعه یافته د ر د ســتیابی به د رآمد های پاید ار شهری، اعمال 
سیســتم های مالیاتی مناسب و کارا اســت. باید  توجه د اشت 
که میزان کارایی سیســتم هــای مالیاتی که د ر نهایت منجر به 
پاید ارســازی د رآمد های شهری می شــود ، به برخورد اری نظام 

مالیاتی از ویژگی های زیر بستگی د ارد :
عد الت: به این معناست که افراد  به میزان بهره برد اری از خد مات 
عمومی شهری عوارض پرد اخت کنند  و بر مبنای توان پرد اخت، 

افراد  با توانایی برابر به یک میزان عوارض بپرد ازند .
شفافیت: مالیات باید  واضح، روشن و مصارف آن برای شهروند ان 

کامال مشخص باشد .
کارایی: زمانی به د ســت می آید  که هزینه های اجتماعی اخذ 
عوارض حد اقل ممکن باشد . مانند  اینکه مالیات موجب به وجود  

آمد ن حباب های قیمتی د ر پایه های اخذ عوارض نشود .
پایــد اری: یعنــی د رآمد  های موجود  مســتمر بود ه و حد اقل 
تاثیرپذیری را از نوســان اقتصاد ی د اشته باشد . به عبارتی د یگر 

قابل برنامه ریزی، اتکا و فارغ از نوسان های اقتصاد ی باشد .
کفایــت: به این معنا که زمان و منابــع اختصاص یافته برای 
ارزیابی، وصول و محاســبه د رآمد  باید  حد اقل ممکن باشــد  و 
عــوارض د ر اجرای قوانین موجود ، کفایــت مخارج پیش بینی 

شد ه را باید  بد هد .
منابع نوین منابعی هســتند  که با گذشــت زمان و با تحوالت 
جامعه و بنا بر نیازهای روز افزون جامعه پد ید  می آیند ، د ر واقع 
این د سته از منابع ابتکاری هستند . یعنی هنگامی که منابع سنتی 
تکافوی نیازهای جامعه را نمی کند ، شهرد اری ها اقد ام به ایجاد  
منابع جد ید  می کنند . البته د ر ایران این مساله کمتر جنبه ابتکار 
د ارد  و بیشــتر تقلید ی است از تجارب کشورهای موفق د ر این 
زمینه، ولی نکته حائز اهمیت این اســت که منابع نوین بیشتر 
جنبه مشارکت خصوص پید ا کرد ه اند  و حضور و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی بسیار پررنگ و ویژه است. این منابع د ارای انواعی 

هستند  که مهمترین آنهارا به اجمال بیان میکنیم.
الف-صکوک: 

 صکوک ابــزاري براي تأمین مالی بانک ها، مؤسســات مالی 
و اعتبــاري و بنگاه هــای اقتصاد ي از طریق تبد یــل به اوراق 

بهاد ارکرد ن د ارایی هاست.  
ب- اوراق مشارکت:

انتشار اوراق مشارکت از د یگر روش های بهره مند ی از کمک 
های مرد می است که فروش و ایجاد  انگیزه های تشویقی اقتصاد ی 
برای خرید اران و تضمین باز خرید  این اوراق توســط بانکها و یا 
ســازمانهای مالی گامی صحیح و مطلوب د ر جهت تامین مالی 

شهرد اری ها خواهد  بود .
 BOT ج-قرارد اد  های

 Build :از ســه عنصر کلید ی د رســت شــد ه اســت   BOT
)ساخت(،Operation )بهره برد اری(  و Transfer  )انتقال( .

اینگونه قرارد اد  ها با هد ف انتقال وظایف د ولت )و بخش عمومی( 
به بخش خصوصی و بهره برد اری از منابع مالی این بخش د ر انجام 
پــروژه های بزرگ و پیچید ه، به خصوص پروژه های زیربنایی و 

تسهیالت رفاهی و همگانی پد ید  آمد ه اند .
این نوع قرارد اد ها هزینه سنگین سرمایه گذاری اولیه را از د وش 
د ولت و بخش عمومی برد اشــته و به جای آن بخش خصوصی 
مســئولیت برآمد ه از مطالعات، طراحی، ساخت و بهره برد اری و 

همچنین تامین مالی همه ی مراحل را می پذیرد .
د - صند وق مشترک شهرد اران:

صند وق های توســعه شــهرد اری)MFDs( موسساتی د ولتی 
هستند  که به د ولت های محلی برای سرمایه گذرای د ر تاسیسات 
زیربنایی وام می د هند . این صند وق ها که به عنوان پشتیبان د ر 
تامین اعتبار شهرد اری ها عمل می کنند . ابتد ا به عنوان موسساتی 
د ولتی تشکیل شد ند  و سپس به واسطه های مالی که فعالیت آنها 

بر اعتبارات شهرد اری ها متمرکز است تبد یل شد ند . 
این موسسات به حکومت های محلی و سایر موسسات سرمایه 
گذار د ر تاسیســات زیربنایی اعتبار می د هند  و به عنوان ابزاری 
ســنتی جهت ایجاد  خود کفایی شــهرد اری ها عمل می کنند . 
تامین بود جه این صند وقها توسط بازار های سرمایه بین المللی 

و د اخلی صورت می گیرد .

تمرکز برای توانمند سازی شرکت های نوپا د ر پارک فناوری 
د نیای اقتصاد : هفته پیش بود  که خبر 
انتخاب سید  حسن هاشمی، نایب رئیس 
اتحاد یه رایانه مشهد  به عنوان عضو شورای 
علمی- فنــاوری پارک فناوری اطالعات 
و ارتباطات از ســوی محمد جواد  آذری 

جهرمی، وزیر ارتباطات به گوش رسید .
از هاشــمی که یکی از سه عضو و تنها 
نمایند ه خراسان رضوی د ر این شورا است، 
د رباره مسئولیت جد ید ش می پرسیم و او 
می گوید : همانطور که می د انید  پارک های 
علم و فناوری سال هاست د ر اکوسیستم 
نوآوری کشــور فعالیت مستمر و خوبی 
د ارنــد  اما به د لیل ســرعت زیاد  رشــد  

صنعت آی تی نتوانســتند  د ر حمایت از 
شرکت های نوپای آی تی نقش کلید ی 
خود  را به نحو احسن ایفا کنند . بنابراین 
پارک فناوری اطالعات و ارتباطات که ذیل 
وزارت فناوری شکل گرفت، توانست حلقه 
گمشد ه د ر فرایند  توسعه اقتصاد  د یجیتال 

کشور را تکمیل کند .
عضو شــورای علمی- فنــاوری پارک 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات تصریح 
می کند : د ر نظر د اریم به عنوان نمایند ه 
بخش خصوصی کشور د ر شورای پارک 
با تمرکز به توانمند سازی شرکتهای نوپا 
و د انــش بنیان بــرای ورود  به بازارهای 

بین المللــی و ارائه کاالهــا و خد ماتی با 
کیفیت با رعایت استاند ارد های بین المللی 
به د ست مهند سان ایرانی نقش کلید ی 

خود  را ایفا کنیم.
هاشــمی از صاد رات فناوری، صاد رات 
خد مات د انش بنیان و صاد رات خد مات 
آی تی به عنوان جایگزین هایی شایسته 
بــرای نفت نام می بــرد  و می گوید : این 
اقد امات بد ون توســعه زیرســاخت های 
الزم مانند  زیرساختهای سخت افزاری و 
نرم افزاری و قانونی محقق نخواهد  شد  و 
نیازمند  کمک فعاالن بخش خصوصی و 

تعامل سازند ه با د ولت است.


