آخریناقداماتمجلسووزارتاقتصادبرای
اجرایقانونبهبودمحیطکسبوکارچیست؟

قانونی در برزخ اجرا

ضمیمههفتگی استانهای خراسان

یادداشت

ضرورت چاره اندیشی واحدهای صنعتی
برای پیشگیری از شیوع کرونا
عبداهلل یزدان بخش *

ویروس جدید کرونا شرایطی را به وجود آورده که
تمام افشار جامعه اعم از کارگر ،کارمند ،وکیل و
وزیــر را درگیر خــود کرده اســت .حفاظت از
سرمایههای انسانی در هر صنفی ،گروه تولیدی و
صنعتی یک وظیفه ملی است .باید مانع گسترش
شیوع این بیماری شویم چراکه این اپیدمی سرعت باالیی دارد.
در این شرایط باید هر کس مراقب خود و خانواده خویش باشد .ساعت
کار ،حضور در محل کار و ...مطرح نیست .مهم این است که همه ما
بدانیم ،تا حداقل  10روز آینده ،شرایط بحرانی و خاصی اعالم شده
که باید مراقبت ویژه ای داشته باشیم.
مســووالن نیز همین موضوع را اعالم کردند که هفته سختی پیش
روی ماست .بنابراین باید بدانیم که چه باید بکنیم که خود و خانواده
و همسایگانمان دچار مشکل نشویم .بهتر این است که تا حد امکان در
منازل بمانیم .هر شخصی در منزل خود در شرایط بسیار خاص خود
و خانواده را حبس کند .در محیط های صنعتی نیز به مرور این اتفاق
ممکن است رخ دهد .ما در مجموعه خود این اقدام را انجام داده ایم
و بخش های ستادی گروه را به مرخصی فرستاده ایم و هزینه آن را
شرکت می پردازد .همچنین واحدها و نفراتی که ضرورت دارد حضور
داشته باشند ،باید بتوانند با یک یا دو نفر واحد خود را مدیریت کنند.
توصیه ما این اســت که تعداد نفرات حاضر در واحدهای صنعتی را
کاهش دهند .ما نمی توانیم با توجه به کمبود امکاناتی که امروز داریم،
شرایط را پیش ببریم .بنابراین الزم است مردم آگاهانه در بخش های
مختلف مسائل را رعایت کنند.
محیط بهداشتی کار تنها به محیط کار محدود نیست و به خانه نیز
ارتباط دارد .هر شــرکت باید در ابتدای ورود کارکنان به هر طریقی
درجه حرارت بدن فرد را کنترل کند .همچنین باید به تک تک افراد
هر واحد گفته شــود که توجه به مسائل بهداشتی از خود آنان آغاز
می شود .همه مسووالن هر واحد باید مراقبت یکدیگر باشند .مدیر
کارخانه موظف است از مسائل بهداشتی اطالعات الزم را کسب کند.
الزم است روزی  20مرتبه دست ها با مایع صابون شست و شو داده
شــود و این مساله ای است که به همه کارگران و مسووالن واحدها
توصیه می شود.
ادامه در همینصفحه

سایهشیوعویروسبرکسبوکار
دنیای اقتصاد از تاثیرگذاری ویروس جدید کرونا بر اقتصاد خراسان رضوی گزارش میدهد

دنیای اقتصاد -این روزها آنقدر خبرهای بیماری ناشی از ویروس جدید
کرونا داغ شده و حرفهای ضد و نقیض میشنویم که هراس و وحشت
بزرگیرادرمابهوجودآورده،درحدیکهدلماننمیخواهدپایمانراازخانه
بیرون بگذاریم و هر روز که میخواهیم به محل کارمان برویم ،دعا میکنیم

کهایکاشدرخانههایمانمیماندیماماباالخرهنبایدچرخهتولیدکشوراز
حرکتبایستدوجبههاقتصادیکشور باوجودتمامیمشکالتبهکارخود
ادامهمیدهد .همهمیدانیمنیرویانسانیازمهمترینسرمایههایهربنگاه
اقتصادی به حساب میآید تا جاییکه اگر هر یک از نیروهایش با مشکلی

از اعالم وضعیت قرمز در مشهد
تا درخواست لغو قطارهای قم
نصفحه
همی 

ادامه یادداشت

اگر مشکالت مالی برای کارکنان وجود دارد ،کارخانه
موظفاستنسبتبهاینمسائلپیگیرباشد.اینهزینه
ها هزینه ملی و سرمایه گذاری است .الزم است نیروی
انسانی در چنین شرایطی حفظ شود .اگر الزم است
حتما در مرخصی ها مسامحه شود و شرکت این مسائل
را پوشش دهد .استفاده از ماسک نیز مساله مهمی است
و کمبود آن احساس می شود .ماسک موجب می شود
اگرکسیدرگیراینبیماریاست،بهبقیهآسیبینرسد.
البته این ماسک معمولی و کاغذی به ازای هر  2ساعت

که خیس می شود ،باید تغییر کند.
از دولت و مسووالن و تولیدکنندگان می خواهیم به
خاطر مردم کمک کنند .این خیانت محض است که
این کاال احتکار شود .باید چنین افرادی با سخت ترین
مجازات مورد برخورد قرار گیرند .در حال حاضر حتی
الکل نیز در بازار یافت نمی شود.
این جنگ خاص اقتصادی انسانی است که از طرف
همه یک همکاری و همدلی خاصی را می طلبد.
امیدواریم با دعا و تالش مردم کمک شود این ویروس
توسعه پیدا نکند و به جای دیگر منتقل نشود تا حداکثر

در دو هفته آینده شرایط به حالت عادی بازگردد.
طبیعتا در فرایند اقتصاد که زنجیره ای به هم
پیوسته است ،این اتفاق صدمه سخت و سنگینی به
روند اقتصادی کشور خواهد زد .این مساله صدمات
پاسخگویی ،مالی و بدهکاری برای واحدهای صنعتی
خواهد داشت .امیدواریم در رسالت خویش با سعه صدر
بهاینمسالهنگاهکنیموبهاینماجرابهعنوانیکاتفاق
ویژه توجه شود تا کسبی هم متوقف نشود.
*رئیسکانونانجمنهایصنفیکارفرمایی
خراسان رضوی

دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت شیوع کرونا در خراسان رضوی و اقدامات مسووالن گزارش میدهد

از اعالم وضعیت قرمز در مشهد تا درخواست لغو قطارهای قم
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -باالخره همانطور که انتظار میرفت پای کرونا به خراسان رضوی و مشهد باز شد؛ شهردار مشهد هم برای اولین بار با حضور در
برنامهای تلویزیونی وضعیت قرمز مشهد را به مردم اعالم کرد و از آنها خواست دو هفته پیش رو را جدی بگیرند .اواخر هفته پیش بود که خبر فوت دو نفر در
نیشابوربهعلتابتالبهویروسکرونادرفضایمجازیوشبکههایاجتماعیاستانحسابیسروصدابهپاکرد.ازهمانابتداکهمسووالنخبرفوتایندومبتال
به کرونا را اعالم کردند ،به این نکته هم اشاره کردند که هر دو نفر آنها با قم در ارتباط بوده اند و شاید همین امر باعث شد که استاندار خراسان رضوی ابتدای این
هفته خواستار جلوگیری از ورود روزانه سه رام قطار از قم به مشهد شود .موضوعی که البته تا دیروز(یکشنبه) اتفاق نیفتاد و شاهد این ادعا تصاویری است که
از فروش بلیت قطار قم به مشهد در فضای مجازی دست به دست میشد.
«سیدمحمدحسین بحرینی» رئیس دانشگاه
علومپزشکی مشهد هم که به همراه شهردار مشهد به
عنوان میهمان در برنامه تلویزیونی «اشاره» در شبکه
استانی خراسان رضوی حضور یافته بود ،از مثبت بودن
آزمایش کرونا2مورد در مشهد و ارتباط این افراد با شهر
قم خبر داد و گفت « :از 2مورد مثبت ابتال به ویروس
کرونا در مشهد یک نفر خودش و دیگری همسرش
به قم سفر کرده اند ».بحرینی درباره وضعیت ویروس
کرونا در مشهد و دانشگاههای علومپزشکی این شهر
گفت« :از ۳۰بهمن تا دیشب ۲۱۶نفر با اعالم مشکل
تنفسی بستری شدهاند که از این تعداد۱۲۰نفر بستری
و بقیه مرخص شدهاند» او تاکید کرد که ما با بحران
روبهرو هستیم و هر کس بگوید مشکلی وجود ندارد،
دروغ گفته است.
حمیدرضا رحیمی سخنگوی ستاد مقابله با بیماری
کرونا در خراسان رضوی هم در گفتگو با یکی از روزنامه
های محلی گفته «از تاریخ ۳۰بهمن ماه تا ۱۰اسفندماه
 ۱۹۵ ،۹۸نفر از افرادی که دارای سندروم حاد تنفسی
بودند ،تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
بستری شدند که از این تعداد ۹۵ ،نفر ترخیص شده و
در حال حاضر تعداد  ۱۰۰نفر در بیمارستان شریعتی
مشهد بستری و تحت مراقبت صد در صد هستند».
شهردار مشهد :مردم بیماری و آمارها را جدی بگیرند
«محمدضا کالیی» شهردار مشهد هم که در این
برنامه حاضر شده بود ،بی پرده با مردم سخن گفت و
هشدارهایی جدی داد؛ او به تبعات ساده گرفتن شیوع

این بیماری توسط مردم اشاره کرد و گفت« :اگر مردم
این موضوع را ساده بگیرند ،قطعا دچار مشکل خواهیم
شد .االن آژیر قرمز در مشهد به صدا درآمده و تا زمانی
که آژیر سفید به صدا درنیامده است ،موظف به رعایت
هستیم .اگر ضروری نیست ،از منازل خارج نشویم و اگر
خارج میشویم ،نکات بهداشتی را رعایت کنیم؛ ما کرونا
را پشت سر خواهیم گذشت و روزی تمام خواهد شد ،اما
اینکه چقدر طول بکشد و با چه هزینهای باشد و چقدر
تلفات به جا بگذارد ،به مردم بستگی دارد ».کالیی البته
این را هم گفت که شهرداری مشهد از ۳۰بهمنماه که
هنوز پروتکلها نیامده بود ،اقدامات خود را برای مبارزه
با کرونا در شهر آغاز کرد؛ ما ایستگاههای اتوبوس ،مترو
و همچنین مکانهای پرتجمع را ضدعفونی کردیم.
اقدامات شهر هوشمند هم در این موضوع بیشتر از
گذشته به کار آمد و با توجه به توانمان ،بیشتر از سایر
شهرهای کشور انجام دادیم .شهردار مشهد نگاهی
هم به آمار شیوع کرونا در
استان انداخت و گفت:
باید آمار را جدی بگیریم.
آمار امروز ما با 4روز قبل
متفاوتاست.اگریکنفر
هم در یکماه آینده در
استان ما به دلیل کرونا
فوت کند ،شاید یکی
از عزیزان ما باشد .باید
مساله را جدی بگیریم

و این به کمک مردم نیاز دارد.
کالیی در این برنامه حتی به فکر رکوردشکنی هم بود
و گفت :اگر همراهی مردم را داشته باشیم ،میتوانیم
مانند تمام رکوردهایی که در مشهد زدیم ،این بحران را
باکمترینهزینهپشتسربگذاریم.
اما از سوم اسفندماه یعنی ابتدای هفته گذشته بحران
بیماری کرونا در اقدامی پیشگیرانه از سوی مراجع
مسوول موجب تعطیلی همه دانشگاهها ،مراکز آموزش
عالی،مدارس،ورزشگاهها،سینماها،باشگاههایورزشی
وحتیمجامع،رویدادهاونمایشگاههایفرهنگیهنری
در سطح استان شد« .قاسمعلی خدابنده» مدیرکل
آموزش و پرورش خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه در
ایام تعطیلی مدارس ،آموزش متوقف نمیشود ،گفت:
سامانهاینترنتیآموزشمجازیدانشآموزانایناستان
از روز شنبه دهم اسفندماه راهاندازی شد.
ادامه درصفحه 2

خلوتشدنبازارمشهد
بهخاطر«کرونا»
صفحه 4

به ویژه در حوزه سالمتی مواجه شود ،این سیستم است که دچار آسیب
میشود.بنابراینمسووالناینبنگاههاکمرهمتبستندتابتوانندفضایامن
وبهداشتیرابرایکارکنانشانایجادکننداماکمبودموادضدعفونیکننده
وماسکودردسترسنبودنآنهاکاررادشوارکردهاست.
صفحه4

دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت شیوع کرونا
در خراسان رضوی و اقدامات مسووالن گزارش میدهد

ضرورت چاره اندیشی واحدهای صنعتی برای پیشگیری از شیوع کرونا

رئیساتاقاصنافمطرحکرد

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

صدور  ۵مجوز برای
راهاندازی واحد تولیدی
الکل در خراسان رضوی
ضدعفونی کردن شبانه معابرشهری توسط شهرداری مشهد برای مقابله و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا/بامداد یکشنبه 98/12/11

صفحه 3
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صفحه 4

درخواست رئیس
اتاق ایران از جهانگیری
برای مهار «کرونا»
صفحه 3

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
خبرداد

راه اندازی سامانه
اینترنتی آموزش
مجازی دانشآموزان
صفحه 4

به منظور کاهش تردد شهروندان

شهرداری مشهد خدمات غیرحضوری ارائه میدهد

دنیای اقتصاد -معاون برنامه ریزی و
توسعه شهرداری مشهد گفت :به منظور
کاهش تردد شهروندان و پیشگیری از
شیوع کرونا بستر استفاده از خدمات
غیرحضوری شهرداری فراهم شده است.
به گزارش ایرنا ،شهریار آل شیخ افزود :یکی
از راهکارهای جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا ،کاهش حضور در اماکن عمومی است و
شهروندان برای حفظ سالمت خود و دیگران
باید از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
وی ادامه داد :هم اکنون در مناطق هشت
و  ۱۲شهرداری مشهد تمامی خدمات به صورت
غیرحضوری ارائه میشود و در سایر مناطق نیز به دنبال
تحقق این مهم و ایجاد این بستر هستیم.
آل شیخ گفت :همچنین شهروندان از طریق
نرمافزارهای موبایلی شهری و سامانه میز خدمت
میتوانند از سامانههای شهرداری خدمات مورد نظر
را به صورت غیرحضوری دریافت کنند و زمینه انتقال

وجه و پرداخت آن نیز در بستر «اپ جامع شهروندی»
فراهم شده است.
معاون برنامهریزی شهرداری مشهد افزود :در ناوگان
حمل و نقل عمومی نیز امکان پرداخت الکترونیکی و
انجام شارژ فراهم شده و شهروندان به راحتی میتوانند
از این خدمات استفاده کنند.
آلشیخ ادامه داد :همچنین با توجه به فرارسیدن

هفته درختکاری برای جلوگیری از مراجعه
حضوری شهروندان برای دریافت نهال ،ثبت
نام توزیع نهال رایگان به شهروندان در هفته
درختکاری از طریق اپلیکیشن «شهرمن»
انجام میشود .وی گفت :کاربران برای ثبت
درخواست نهال در اپلیکشین شهر من باید
وارد سرویس مربوطه شده و با پرکردن
مشخصات درخواستی اقدام به ثبت نام
کنند ،در این سرویس امکان مشاهده زمان و
مکان های توزیع نهال برای شهروندان فراهم
شده است.
بر اساس آخرین اعالم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ۹۱نفر از شهروندان مشکوک به ابتال به ویروس کرونا
در مناطق زیرپوشش این دانشگاه در خراسان رضوی
تاکنون برای تشخیص دقیق نوع بیماری مورد آزمایش
تخصصی قرار گرفت ه و از این میان فقط دو نفر بر اساس
نتایجآزمایشتخصصی،مبتالبهویروسکروناشناخته
شدهاند.

نشست فعاالن شبکههای اجتماعی در مشهد برای مقابله با کرونا

ایرنا -نشست توجیهی فعاالن شبکههای
اجتماعی در مشهد برای مقابله با کرونا روز
یکشنبه در سالن هالل احمر این شهر برگزار
شد.
معاون بهداشت ،درمان و توانبخشی جمعیت هالل
احمر خراسان رضوی گفت :در این نشست فعاالن

شبکههای اجتماعی برای آموزش «کودکان کار» اصول
رعایت بهداشت فردی و جمعی را به منظور مقابله با
بیماری کرونا و پیشگیری از آن فرا گرفتند.
مجید ذاکر افزود :فعاالن شبکههای اجتماعی در این
راستا پویش مردمی#مثل_فرزند_خودم را راهاندازی
کردهاند .وی آموزش کودکان کار را به عنوان یکی از

گروههای در معرض ابتال به بیماری ضروری دانست و
اظهار کرد :در این نشست یک روزه بیش از  ۳۰نفر از
فعاالن شبکههای اجتماعی شرکت کردند.
ساالنه بیش از  ۴۰۰کودک کار در کالنشهر مشهد
شناسایی میشوند که  ۴۰درصد آنان کودکان
افغانستانی و اتباع خارجی هستند.
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مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای
خراسان رضوی خبر داد

راه اندازی سامانه معین کاال
در طرقبه شاندیز

دنیایاقتصاد-مدیرعاملسازمانهمیاری
شهرداریهایخراسانرضویازراهاندازی
سامانه معین کاال در شهرستان طرقبه
شاندیزخبرداد.
میثم کرمانی گفت :از آنجا که شهرستان
طرقبه شاندیز ،شهری با توانمندیهای کشاورزی ،غذایی
و گردشگری است و سازمان همیاری استفاده از چنین
اپلیکیشنهایی را به عنوان فعالیتی اقتصادی قبول دارد ،سامانه
معین کاال را با سرمایه گذاری ویژه راه اندازی و ثبت کرده ایم که
به زودی از آن رونمایی خواهد شد البته این طرح نیازمند سرمایه
گذاری ویژه ای است و به صورت مشارکتی تحقق خواهد یافت.
وی تصریح کرد :در این راستا توافق نامه ای با همکاری
شهرداری طرقبه شاندیز منعقد شده است و راه اندازی این نرم
افزار را برای این شهرستان آغاز خواهیم کرد و پس از اتمام ،آن را
برای شهر مشهد عملیاتی میکنیم و درنهایت این طرح را برای
کل کشور ارائه خواهیم کرد.
zانعقادقراردادهاییباسرمایه 50میلیاردتومانیبرایپروژههای
بزرگدرشهرستانها

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اظهار کرد:
سازمان همیاری با کمک مجموعه همیار سازه توس در حوزه
پروژههای بزرگ شهرستانها ورود کرده و حدود  50میلیارد
تومان قرارداد منعقد کرده است؛ برای نمونه برای اجرای پارکینگ
در شهر طرقبه حدود  27میلیارد تومان به صورت تهاتر قرارداد
منعقد کردهایم چراکه مجموعه همیارسازه توس این توانایی را
دارد تا از طریق تهاتر پروژهها را مدیریت و عملیاتی کند.
zآمادگیبرایهمکاریدرپروژهشهرشادیشاندیز

کرمانی درباره پروژه شهر شادی شاندیز هم گفت :طبق اصول
تجارت بینالملل ،برای عملیاتی کردن طرحها در همکاری با
خارجیها نیازمند مدیر طرح هستیم که بتواند بر قراردادهای از
این دست ،تسلط داشته باشد .در همین راستا سازمان همیاری
شهرداری های استان فردی متخصص را در این زمینه در نظر
گرفته که به صورت تخصصی بررسی های الزم را انجام دهد.
گفتنی است سازمان همیاری عالوه بر اینکه می تواند در بخشی
از پروژه شهر شادی مشارکت داشته باشد ،این آمادگی را دارد تا
در مدیریت طرح و تجارت با طرف خارجی در کنار شهرداری
طرقبه -شاندیز باشد.
zورود به حوزه بورس در شش ماه دوم سال99

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی با
بیان اینکه این سازمان سرشار از منابع است اما این سرمایهها تبدیل
به سرمایه راکد شدهاند ،تصریح کرد :یکی از اقدامات ما در این زمینه
ورود به بورس است .در واقع اگر این کار عملیاتی شود رویدادی نوین
در سطح کشور خواهد بود؛ چراکه هیچ شهرداری و سازمان همیاری
با این مکانیزم به حوزه بورس وارد نشده است .این اگرچه که کار
دشواری است اما در حال روی دادن است و در شش ماهه دوم سال
 1399این اتفاق رخ خواهد داد .درواقع خراسان رضوی مبتال به فقر
در زمینه بورس است ،هم فقر دانش آن و هم فقر در جذب سرمایه و
راهکار رفع این مشکل ،جذب سرمایه در بورس است.

راهاندازیمرکزغربالگری
بیماریهایواگیردرتربتحیدریه

دنیای اقتصاد -معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی تربتحیدریه از راهاندازی مرکز غربالگری
بیماریهای واگیر در این شهرستان خبر داد.
الهامبهرهمندگفت:اینمرکزبهمنظورپیشگیری،کنترل
و پاسخگویی به مردم در باره بیماریهای واگیردار از جمله
کرونا راهاندازی شده و مردم میتوانند در دو نوبت صبح و
عصر برای تشخیص بیماری خود به این مرکز مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه ویروس کرونا از طریق تماس مستقیم
با قطرههای تنفسی فرد آلوده و تماس با سطوح آلوده به
ویروس منتقل میشود ،افزود :این ویروس میتواند ساعتها
روی سطوح زنده بماند اما با یک ضدعفونی ساده میتوان آن
را از بین برد ،از این رو توصیه میشود افراد برای جلوگیری از
ابتال ،از حضور در مکانهای تجمعی خودداری کنند و روزانه
به صورت مکرر دستهای خود را با آب و صابون بشویند.
وی ادامه داد :افرادی که سرفه ،گلو درد و لرز با تب یا بدون
تب دارند ،ضمن حفظ خونسردی به مراکز درمانی مراجعه
کنند تا تحت مراقبت الزم قرار گیرند.
بهرهمند ،از ارایه آموزشهای الزم در ارتباط با نحوه
ضدعفونی ،گندزدایی و پیشگیری از ویروس کرونا به
رانندگان اتحادیه تاکسیرانی ،سرویسهای مدارس و
شرکتهای تعاونی حمل و نقل بین شهری خبر داد و
گفت :براساس دستورالعمل پیشگیری و کنترل بیماری
کرونا ،رویکرد اصلی ،آموزش و اطالع رسانی است و در این
راستا جلسات و کارگاههای آموزشی به طور مستمر برگزار
میشود .وی همچنین از راهاندازی ایستگاه سالمت به
منظور اطالعرسانی و آموزش راههای پیشگیری از ویروس
کرونا خبر داد و افزود :برگزاری کالسهای آموزشی ویژه
کارکنان بانک ،ادارات و اصناف از جمله برنامههای اجرا
شده در راستای جلوگیری از انتشار این یروس است.
دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه به ۳۶۳هزار نفر از مردم
شهرستانهای تربتحیدریه ،زاوه و مهوالت خدمات ارایه
میدهد .مرکز شهرستان  ۲۲۵هزار نفری تربتحیدریه در
 ۱۵۰کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

دنیای اقتصاد از آخرین وضعیت شیوع کرونا در خراسان رضوی و اقدامات مسووالن گزارش میدهد

از اعالم وضعیت قرمز در مشهد تا درخواست لغو قطارهای قم

ادامه از صفحه اول

zدرخواست لغو روادید از مبدا کشورهای پاکستان،
عراقوافغانستان

شورای معاونان استانداری خراسان رضوی هم در
جلسه روز شنبه  10اسفندماه با بررسی پیشنهادات
مربوط به پیشــگیری و مقابله با ویــروس کرونا،
جلوگیری از ورود روزانه سه رام قطار از قم به مشهد
و همچنین لغو روادید از مبدا کشورهای پاکستان،
عراق و افغانستان را خواستار شد.
در این جلسه با ریاست «علیرضا رزم حسینی»
استاندار خراسان رضوی مقرر شد در قالب مکاتبهای
با وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی پیشگیری
و مبارزه با کرونا در کشور درخواست شود که از ورود
روزانه ســه رام قطار از مبدا قم به مشهد جلوگیری
شود .همچنین مقرر شد طی مکاتبه با وزیر بهداشت
روادید مسافران از مبدا کشورهای پاکستان ،عراق و
افغانستان به مشهد تا اطالع ثانوی لغو شود.
در این جلسه محمد صادق براتی معاون هماهنگی
امور زائران استانداری ماموریت داده شد پیگیر موضوع
غربالگری و سنجش افراد مشکوک مبتال به بیماری
کرونا در مبادی ورودی شهر مشهد اعم از فرودگاه،
راه آهن و ترمینال های مسافربری باشد .همچنین
به علی رسولیان معاون اقتصادی استاندار و رئیس
کمیته تامین ،توزیع و نظارت بر بازار ستاد پیشگیری
و مقابله با ویروس کرونا در استان ماموریت داده شد
که موضوع تامین اقالم بهداشتی مورد نیاز در بازار
را پیگیری کند.
zممنوعیتصادراتکاالهایمقابلهباکروناازمرزهای
خراسان

رســولیان درباره برخورد با محتکران در این روزها
گفت :بازرسان به شدت با احتکار میوه و مواد و تجهیزات
پیشگیری و مقابله با کرونا برخورد میکنند و مجاز
هستند با دستور دستگاه قضا محل اختفای این کاالها را
مهر و موم کنند .او افزود :طی هفته جاری بازرسان موفق
شدند  ۳۰هزار لیتر الکل ۱۰ ،هزار عدد ماسک و ۱۰۰

رحیمی :علت اینکه آمار کرونا در
کشور ما نسبت به آمار جهانی باالتر
است ،نداشتن تعداد کیت الزم برای
درمان است و تا این لحظه تنها  ۱۰۰کیت
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قرار داده شده است

اماکن متبرکه حرم امام رضا(ع) به طور مداوم ضدعفونی میشود
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تن لیموترش که احتکار یا اختفا شده بود را کشف کنند.
معاون اقتصادی استاندار اضافه کرد :کاالهای مکشوفه
و کاالهــا و تجهیزات مقابلــه با کرونا که در اختیار
انبارهای تملیکی خراســان رضوی است بالفاصله در
اختیار دانشــگاههای علوم پزشــکی قرار میگیرد و
میوهها هم با قیمت مصوب در بازار عرضه میشــود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان

رضوی از ممنوعیت صادرات کاالهای مقابله با کرونا از
جمله مواد شوینده و ضدعفونی کننده ،ماسک و ژل
ضدعفونی کننده و ســایر ملزومات از مرزهای استان
هم خبر داد.
zتدابیرنصفونیمهدرکنترلمسافران

اما موضوع کنترل مســافرانی که به مشهد وارد

میشوند هم بسیار حساس است؛ با توجه به اینکه
روزانه ســه رام قطار از قم به مشهد وارد میشود،
حساسیت این موضوع چندبرابر است؛ با این وجود،
«حمیدرضارحیمی»سخنگویستادمقابلهبابیماری
کرونا در خراسان رضوی میگوید هنوز برای کنترل
مسافران ریلی به جمعبندی خاصی نرسیده ایم!
رحیمی اظهار کرد :بسیج جامعه پزشکی ،مسوول

خبر مرتبط

ضدعفونیکردنحرممطهررضویبرایجلوگیریازشیوعکرونا

تولیت آستان قدس رضوی گفت :به شــرکت داروسازی ثامن و سایر
مجموعه های بهداشتی آســتان قدس تاکید کردهایم به صورت سه
شیفته و شــبانه روز فعالیت کنند تا در صورت امکان ،مایع ضدعفونی
کنندهرابهطوررایگاندراماکنعمومیمشهدقراردهیم
حجت االســام احمد مروی در مراســم رونمایی از دستاوردهای جدید شرکت
داروسازی ثامن گفت :به دوستان بخش سالمت و شرکت داروسازی ثامن اعالم
کردیم که فعالیت خود را افزایش دهند و اگر امکانات الزم را در اختیار دارند ،مایع
ضدعفونی کننده که مورد نیاز مردم اســت را به صورت شبانه روزی و سه شیفته

تولیدکنند.
مروی افزود :این تولیدات را در مســاجد ،حســینیهها و مراکز عمومی به صورت
رایگان قرار میدهیم تا عدهای سوءاســتفادهگر نتوانند به فکر منافع خود باشند.
همچنینحرممطهررضویهمروزانهضدعفونیمیشودوتماممواردبهداشتیرا
رعایتمیکنیم .مرویدربارهبرنامهریزیبرایکنترلبیماریدرحرمرضویابراز
کرد :با وزیر بهداشت تلفنی صحبت کردم و به دانشگاه علوم پزشکی هم در اینباره
نامه نوشتم؛ ما در این زمینه دخالتی نداریم و همه امر را به آنها واگذار کردیم و هر
نظریداشتهباشند،تابعنظرآنهاهستیم.

رسیدگی به مسافرانی است که با خودروی شخصی
به مشــهد میآیند .همچنین قرار است مسافرانی
که با اتوبوس به شــهر مشهد مراجعه میکنند ،در
ترمینال و پایانه با اعالم کارشناسان به محل نمونه
گیری و آزمایش مراجعه کنند و در صورت نیاز تحت
غربالگری و مداوا قرار گیرند .در فرودگاه هاشمی نژاد
هم تدابیری برای مقابله با این بیماری اتخاذ شده و
تعداد دفعات شستشوی زمین و ضدعفونی کردن
هم بیشتر شده است.
سخنگوی ستاد مقابله با بیماری کرونا در خراسان
رضوی به بی توجهی مردم به این ویروس در برخی
نقاط استان اشاره و اظهار کرد :علیرغم اینکه در برخی
نقاط شــهرها خلوت بودن را مشاهده میکنیم ،اما
در برخی نقاط دیگر کماکان عروسیها و مجالس
برپا است که نشــان دهنده نرسیدن آموزش الزم
به افراد است.
او البته بــر این موضوع هم تاکید کرد که علت
اینکه آمار کرونا در کشــور ما نسبت به آمار جهانی
باالتر است ،کمبود کیت الزم برای درمان است و تا
این لحظه تنها  ۱۰۰کیت در اختیار دانشگاه علوم
پزشکی مشهد قرار داده شده است.
رحیمی یادآور شد :در شهر مشهد سعی شده تا با
تجربه شهرهای دیگر نسبت به برخورد با این بیماری
اقدامات الزم انجام شود ،مانند اینکه بیمارستانهای
اصلی شــهر را که به لحــاظ رفت و آمد و مراجعه،
متقاضی باالیی دارند را درگیر پذیرش این بیماری
نکرده و صرفاً بیمارستان شریعتی مشهد را به این
کار اختصاص دهیم.
مهمترین نکته ای که در کنار لزوم تدبیر و چاره
اندیشی مسووالن برای کنترل و مقابله هر چه بیشتر
با این ویروس ،الزم اســت به آن توجه کرد ،رعایت
نکات بهداشتی و پرهیز از حضور در اماکن عمومی و
تجمع در کنار یکدیگر توسط مردم است؛ موضوعی
که اگر به درستی رعایت شود ،میتوان امیدوار بود با
پایان یافتن سال و گرمتر شدن دمای هوا ،رفته رفته
از شدت شیوع ویروس کاسته شده و شرایط عادیتر
از وضعیت کنونی شود.

رسولیان :بازرسان به شدت با احتکار
میوه و مواد و تجهیزات پیشگیری و
مقابله با کرونا برخورد میکنند و مجاز
هستند با دستور دستگاه قضا محل
اختفای این کاالها را مهر و موم کنند

بدون برگزاری مراسم رسمی انجام شد

بهرهبرداریازاولینپلتیرقوسیشمالشرقکشوردرمشهد

دنیای اقتصاد -اولین پل تیرقوسی شمال
شرقکشوربااعتبار 17.5میلیاردتوماندرمحور
ابوطالبمشهدبهبهرهبرداریرسید.
ساخت این دوربرگردان که از اواخر مردادماه امسال
شروع شده بود ،به طول  ۶۵۰متر اولین پلی است که با
استفاده از تیرهای قوسی احداث شده و بولوار ابوطالب
شمالی را به بولوار ابوطالب جنوبی متصل میکند و به
گفته مدیران شهری متخصصان و مشاوران پروژه در
ساخت این پل به جای سازه فلزی ،سازه بتنی را انتخاب
کرده و به جای تیرهای صاف معمول ،از تیرقوسی
استفاده کرده اند .محمرضا حیدری رئیس شورای
شهر مشهد درحاشیه بازدید و بازگشایی دوربرگردان
غیر همسطح ابوطالب با اشاره به این که تصادفات و
سوانح مختلف در منطقه ابوطالب یکی از دغدغههای
ما از اولین روزهای فعالیت شورای پنجم بود ،گفت :به
همین دلیل اجرای پروژه دوربرگردان غیر همسطح
ابوطالب در دستور کار مدیریت شهری قرارگرفت.

وی اضافه کرد :بهرهبرداری از پروژههایی از جمله
چپگرد شهید ناصری و دوربرگردان غیرهمسطح
ابوطالب در فضای کنونی ،بسیار امیدآفرین است.
حیدری گفت :با توجه به شرایط و نگرانی از شیوع
ویروس کرونا ،از برگزاری مراسم افتتاح و بهرهبرداری
رسمیاجتنابکردیم.
محمدرضا کالیی شهردار مشهد هم با اشاره به این
که برخی اوقات احداث بزرگراه مانند صد متری مشهد
باعث قطع ارتباط میان متن و حاشیه شهرها می شوند،
گفت :با توجه به این موضوع اتصال حاشیه به متن با
احداث پروژه هایی همانند دوربرگردان ابوطالب یکی
از دغدغه های مدیریت شهری برای اتصال حاشیه به
متن بوده است 100 .متری هم مشهد را به دو بخش
تقسیم و ارتباط میان حاشیه و متن را قطع کرده است،
لذا از ابتدا به دنبال رفع و کمرنگ شدن این موضوع
بوده ایم .وی اضافه کرد :با توجه به این که یکی
از راه های کمرنگ شدن فاصله میان مناطق

برخوردار و غیر برخوردار اتصال این دو منطقه به
یکدیگر است اجرای پروژه هایی چون دوربرگردان
غیرهمسطح ابوطالب و تقاطع غیرهمسطح
مصلی در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی تصریح کرد :در همین راستا عملیات اجرایی
دوربرگردان ابوطالب در 29مرداد امسال آغاز
و با هزینه  17.5میلیارد تومان اجرا شد که به نوعی
حلقه اتصال بین حاشیه و متن خواهد بود .خلیل اهلل
کاظمی معاون عمران و حمل و نقل شهردار مشهد
هم گفت :این پروژه به دلیل برخی معارضات از جمله
تغییر مکان لوله آب ،گاز و جابهجایی تیرهای برق
و خط  ۲۰کیلو ولت با  ۱۱روز تاخیر به بهرهبرداری
رسید .او افزود :دوربرگردان همسطح ابوطالب در
بزرگراه چراغچی حد فاصل میدان امام حسین (ع)
به میدان خیام همواره از نقاط حادثه خیز شهر بود
که موجب دهها تصادف منجر به جرح و فوت میشد.
کاظمی ادامه داد :در این دوربرگردان همسطح روزانه

 ۹۰۰خودرو عبور میکرد که منجر به وقوع یکهزار و
 ۲۰۰حادثه در سال میشد.
وی ایجاد فضای سبز در  ۶هزار مترمربع و تامین

روشنایی با نصب برج نوری و نورپردازی روی عرشه
و زیرپل را از جمله فعالیتها در اجرای دوربرگردان
غیرهمسطحو پلتیرقوسییادشدهذکرکرد.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفت

رونماییازملزوماتدیالیزصفاقیدرمشهد
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -با حضور سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و
تولیت آستان قدس رضوی از ملزومات «دیالیز
صفاقی»تولیدداخلوتولیدفیلمهایچندالیه
فرآوردههای تزریقی شرکت داروسازی ثامن
رونمایی شد .تکنولوژی ای که به گفته معاون
فناوری رئیس جمهور بازار بزرگی ایجاد خواهد
کرد و به دنبال آن شاهد توسعه در حوزه سرم
سازیوسایراقالمحوزهدرمانخواهیمبود.
به گفته «مجید طبسی» مدیرعامل داروسازی
ثامن ،از 70هزار نفر بیمار کلیوی در کشور 50 ،درصد
همو دیالیز میشوند 47 ،درصد پیوند کلیه و 3درصد
با دیالیز صفاقی مداوا میشوند .میانگین دیالیز صفاقی
در دنیا  ۱۰درصد است و بسیاری از کشورها چنین
دانشی را ندارند و امروز ملزومات این نوع درمان به تولید

داخلی در ایران رسیده است .طبسی گفت :این نوع
درمان ،نسبت به همو دیالیز نجات بخشتر ،مناسبتر
و اقتصادیتر است؛ هزینه همودیالیز 96هزار تومان و
هزینه دیالیز صفاقی 62هزار تومان است و اگر بیماران
به سمت این نوع درمان سوق یابند ،سبک زندگیشان
بهترمیشودوبرایکشورهمبهلحاظاقتصادیمقرون
به صرفه تر است .ستاری هم در مراسم رونمایی از این
تولیداتداروسازیثامنگفت 50:تا ۶۰درصدصادرات
دانش بنیان ما در حوزه بیوتکنولوژی صورت میگیرد
و آمادگی داریم به هر شکلی که داروسازی ثامن در این
حوزه وارد شود ،همکاری کنیم .ما در حوزه پزشکی
قدرت اول منطقه هستیم و  ۲۲داروی بیوتیک تولید
میکنیم درحالیکه ترکیه به عنوان رقیب علمی ما
حتی یک دارو در این زمینه تولید نمیکند .بنابراین
باید از این ظرفیت برای بازارسازی شرکتها و توسعه

آنها استفاده کنیم .حجت االسالم احمد مروی ،تولی 
ت
آستان قدس رضوی هم در این مراسم با بیان اینکه
آستان قدس رقیب بخش خصوصی نیست ،افزود :ما
نبایدرقیببخشخصوصیباشیمبلکهبایدفضارابرای
این بخش باز کنیم؛ اگر در حوزه ای قرار داریم و بخش
خصوصی وارد شد ،باید فضا را در اختیار آن قرار دهیم.
آستان قدس باید در حوز ه شرکتهای دانشبنیان و
نگاهعلمیداشتنبهقضایاپیشگامباشد،کارهایماباید
ماندگار باشد و ماندگاری هر کاری ناشی از علمی بودن
آن است لذا تأکید کردیم هر کاری در آستان قدس
باید با یک پیوست علمی صورت گیرد .وی تاکید کرد:
ما نگاه سوداگرانه در بخش اقتصادی نداریم؛ نگاه اولیه
ما خدمت به مردم است .نباید در هر پروژه و طراحی و
اقدامیکهانجاممیدهیماولسودرابسنجیمبلکهباید
نیاز کشور را ببینیم و مساله سود در مرتبه دوم قرار داد.
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دنیای اقتصاد ،راضیه آزادوار -همایش ملی
توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و
کار که در  6سال گذشته به همت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی برگزار شد ،در تمامی دوره
هایش به نکاتی در باب دالیل عدم اجرای کامل
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پرداخت
و راهحلهایی هم پیش پای مجریان قرار داد .قرار
بود هفتمین دوره این همایش هفتم اسفندماه در
مشهد برگزار شود اما با توجه به شیوع ویروس
کرونا در کشور و در پی آن ،لغو شدن اکثر
همایشهاونشستها،نمایشگاههاوبرنامههایی
از این دست ،این برنامه هم لغو و به وقت دیگری
موکولشد.امادیدگاههادرخصوصمیزانتحقق
اینقانونمتفاوتاست.گروهیسطحتحققمفاد
آن را خوشبینانه 20درصد و شماری تا 50درصد
عنوان میکنند اما همگی آنها متفقالقول
هستند که ابعاد مهمی از قانون مذکور ،هنوز به
مرحله اجرا در نیامده است .در بیان دلیل عدم
تحقق آن هم نظرات مختلفی بیان میشود.
شماریناهماهنگیبیندستگاهها،نبودسیستم
پشتیبانی و ضعف اهتمام نهادهای مختلف را
عامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود
مستمر فضای کسب و کار میدانند و برخی هم
معتقدندکهمجلسنظارتکافیرابر ُحسناجرای
قانون مذکور به عمل نیاورده است .در این میان
شماری از منتقدان مصرانه میگویند که دولت
تنها بخشهایی از این قانون را اجرایی کرده که
به نفع خودش بوده است و باز تاکید میکنند که
نگارندگان و مصوبکنندگان آن هم ،اهرمهای
اجرایی کافی و وافی را برای تحقق قانون بهبود
مستمرمحیطکسبوکار،پیشبینینکردهاند.
 zچالش عمده فضای کسب و کار ،عدم همکاری
دستگاههای اجرایی است

اما قانونگذاران هم معتقدنــد این قانون از ابتدای
تصویب به دالیل گوناگون اجرایی نشــده و در چند
ســال اخیر ،برخی از مفاد آن اجرایی شده و برخی
دیگر در دست اجراست؛ حمیدرضا فوالدگر ،رئیس
کمیســیون ویژه «حمایت از تولید ملی» مجلس در
اینباره میگوید :قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار ،در دولت دهم اجرایی نشد و عمال دولت یازدهم
آن را کلید زد .تاکنون از سوی نمایندگان مجلس چند
گزارش درباره میزان و نحوه اجرای این قانون تهیه و
قرائت شده است .وی با بیان اینکه «قانون بهبود محیط
کسب و کار مشتمل بر  29ماده و  19تبصره است»،
تصریح میکنــد :یکی از آخرین گزارشهایی که در
خصوص میزان اجــرای این قانون در مجلس قرائت
شد ،از عدم تحقق  50درصد احکام آن خبر میداد؛
طبق این گزارش 50 ،درصد دیگر هم یا به مرحله اجرا
درآمده و یا در دست پیگیری و در مسیر اجرا است .به
بیان دیگر آیین نامه های بخشهای مختلفی از قانون
مذکور ،به تازگی تهیه شده و زمینه هایی برای اجرای
آنها فراهم آمده است .گزارش دیگری هم درصدهای
مزبور را یک سوم محقق شده ،یک سوم در دست اجرا
و یک سوم تحقق نیافته عنوان می کند.
فوالدگر میافزاید :کمیسیون اقتصادی هم گزارشی
درباره نحوه اجرای این قانون تدوین کرد که البته در
صحن علنی مجلس قرائت نشــد .در حال حاضر هم
برخی از نمایندگان در حال تهیه گزارشی از ابعاد اجرا
و تحقق این قانون و به روزرسانی آخرین اطالعات در
باب آن هســتند .وی بیان میکند :وزارت اقتصاد در
دولت آقای روحانی بیش از سایر وزارتخانهها با مجلس
در خصوص این قانون همکاری داشته است .لذا اگرچه
پیشتر اعالم شــده بود که با اعمال ماده  234آیین
نامه داخلی مجلس ،دستگاههایی که به هر دلیل قانون
بهبود مستمر محیط کسب و کار را اجرا نکرده و عدول
یا استنکاف داشتهاند ،به دستگاه قضایی معرفی خواهیم
کرد اما فعال از این اقدام صرفنظر شد .همکاری دولت
را با مجلس در این حوزه ،مطلوب میدانیم و به نتایج

کوهکن :در جلسات هیات
مقرراتزداییازدستگاههایمختلف
دعوت میکنیم تا بررسیهای الزم را
برای مجوزاتشان انجام دهند و نهایتا
تعدادی از استعالمات آن دستگاه
حذف میشود و برخی از مجوزها هم
تعدیل میشود تا به سمت کاهش
موانع  کسب و کار حرکت کنیم
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آخرین اقدامات مجلس و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار چیست؟

قانونی در برزخ اجرا

خبر
و نسبت به جریمه او اقدام خواهد شد .در واقع ما باید
هزینه اطالعات دروغ را به میزانی افزایش دهیم که
مرتکب تخلف تکرار نشود .هر  3وزیر وقت هم با مسیر
اخذ استعالمات از طریق خوداظهاری موافقت کردند.
این نماینده مجلس میگوید :در جلســات هیات
مقررات زدایی از دستگاههای مختلف دعوت میکنیم
تا بررسیهای الزم را برای مجوزهایشان انجام دهند و
نهایتا تعدادی از استعالمهای آن دستگاه حذف میشود
و برخی از مجوزها هم تعدیل میشــود تا به سمت
کاهش موانع کســب و کار حرکت کنیم .با این حال
تنها این مهم کفایت نمیکند و تا زمانی که به سمت
و سوی فرآیند خوداظهاری حرکت نکنیم همچنان
این مشکالت به قوت خود باقی است.

 5 zاقدام اصالحی میتواند فضای کسب وکار کشورمان
را 50رتبه ارتقا دهد

پیگیریهای در دست انجام هم امیدواریم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس
یادآور میشــود :در حال حاضر چالش عمده فضای
کسب و کار ،عدم همکاری دستگاههای اجرایی است،
نمایندگان مجلس سعی داشتهاند که همواره خالءهای
موجود را حذف کنند .بر همین اساس هم بحث اصالح
موادی از اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساســی با محوریت تشکیل هیات مقررات زدایی و
بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و
دارایی انجام شد و در حال پیگیری زیرساختهایی
مثل درگاه مجوزها هستیم.
zاخذ مجوزها از طریق فرآیند خوداظهاری

اما مجلس برای اجرایی شدن قانون بهبود محیط
کسب و کار ،ساختاری با عنوان «هیات مقررات زدایی
و رفع موانع کســب و کار» را پیشبینی کرده است
که به ریاســت وزیر اقتصاد در وزارت مذکور تشکیل
میشود؛ البته این هیات متشکل از نمایندگان  3قوه
است .توامان روسای اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف
هم از ســوی بخش خصوصی ،اعضای این هیات را
تشکیل میدهند.

البته محســن کوهکن عضو هیأت مقررات زدایی
و تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس
معتقد است «به قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار چند ایراد وارد است»؛ او تصریح میکند :ایراد اول
این اســت که علی رغم آنکه هیات مقررات زدایی و
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند به جز
ابطال مصوبات مجلس و مصوبات هیات دولت ،بعضی
از بخشــنامههای مخل کسب و کار را لغو و از درجه
اعتبار ساقط کند ،اما وجود ایرادات ساختاری در این
قانون ،ساز و کار ویژه خود را برای اصالح میطلبد .برای

فیروزی :با انجام  60اقدام اصالحی،
رتبه ایران میتواند حدود  100پله ارتقا
کند و نکته قابل توجه آن است که ما
میتوانیم با انجام  5اقدام اصالحی
کامال مشخص ،قریب به  50رتبه در
شاخصهای محیط کسب و کارمان
بهبودداشتهباشیم

نمونه ،مقاومت شدیدی از سوی دستگاهها در فرآیند
اخذ مجوزها وجود دارد چنان که بعضی دســتگاهها
برای پاسخگویی به هر یک از استعالمات ،استداللهای
خاص خود را دارند .به همین دلیل کمیته ای متشکل
از نمایندگان اعضای هیات مقررات زدایی از سازمان
و وزارتخانه مربوطه دعوت به عمل میآورد و در آنجا
مسائلشان را در فرصت کافی بررسی کرده و پس از
دریافت پیشنهادات ،جمع بندی نتایج کمیته به هیات
مقرراتزدایی ارجاع میشود.
کوهکن یادآور میشود :اساسا رسالت هیات مقررات
زدایی ایجاد پنجره واحد است ،منتها این پنجره واحد به
معنای واقعی کلمه هنوز شکل نگرفته است ،دلیل آن
نیز نوع رویکردی است که دستگاه ها در پیش گرفته
اند .او میافزاید :در مجلس دهم با  3وزیر امور اقتصادی
و دارایی در هیات مقررات زدایی دیدار داشــتیم و به
آنها اعالم شد که بهبود فضای کسب و کار در گرو اخذ
مجوزات از طریق خوداظهاری و پس از آن انجام کنترل
و نظارتهای الزم است .اگر متقاضی دریافت مجوز،
کوچکترین اطالعات غلطی را در فرآیند خوداظهاری
ارائه کند ،با او برخورد خواهد شد و مجوزهایش را لغو

خبر مرتبط
شهردارمشهد:

ایجادمحیطکسبوکارموفق،دربستریکجامعهامیدوار

دنیای اقتصاد -محمدرضا کالیی شــهردار مشهد باور دارد که توسعه
اقتصادی و بهبود زمینهها برای ارتقای فضای کسب و کار ،در بستر امید
اجتماعی میسر میشود و به گفته خودش تالش دارد تا شهر را سمت
و سوی پویایی اقتصادی سوق دهد .کالیی میگوید :یکی از مهمترین
مبانیایکهدراقتصادمطرحمیشود،اصلمبادلهاست؛بهاینمفهومکه
جامعهایثروتمندترخواهدبودکهمبادلهبیشتریدرآنصورتبگیرد.
درنتیجه،برنامهریزانوتصمیمسازاندرهرجامعهایبایدزمینهرابرای
مبادالت و تعامالت تسهیلشــده اقتصادی فراهم آورند تا رونق رقم
بخوردوبهدنبالآن،شاخصهایدیگراقتصادیهمروبهبهبودبگذارد.
شهردار مشهد تاکید میکند :ساختارها و سیستمهایی که هر کدام بر
محیطکسبوکاراثرگذارهستند،بایدبهاینتوجهکنندکهرونقورفاه،
درگروفضاییپویابرایکسبوکاروفعالیتاقتصادیاست.
zشاخص «امید» به نفع رونق فضای کسب و کار

از کالیی در باب نقش مدیریت شــهری برای کمک به بهبود فضای کسب و کار
میپرسیم.درجوابمیگوید:درمدیریتشهریسهبخشاصلیوجودداردکهبه
نوعی با مقوله بهبود فضای کسب و کار در ارتباط هستند و ما در تالش برای ارتقای
ت آنها هستیم .قسمتی مربوط به شــفافیت و ارائه اطالعات به ذینفعان
ظرفی 
(عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان) است که این را عموماً سعی کرده ایم از طریق
سامانه های مختلف پیش ببریم یا زیرساختهایی را که در روند ارائه مجوزها به
صاحبان کســب و کارها وجود دارند را بهبود دهیم و مسیر فعالیت را با ابزارهای
هوشمند،تسهیلوتسریعکنیم.

شــهردار مشــهد بخش دوم را شــناخت جریان تقاضا و ایجــاد ظرفیتهای
عرضه (به تناسب آن) در سطح شــهر میخواند و میگوید« :وظیفه ما به عنوان
مدیریت شهری آن است که اطالعات الزم در این حوزه را تولید کرده و در اختیار
سرمایهگذران قرار دهیم تا به اتکای آن ،برنامهریزی الزم را انجام دهند و سرمایه
خودرابهدرستیودرظرفیتیموثر،متمرکزکنند؛دراولیننمایشگاهفرصتهای
سرمایهگذاری و اقتصاد شهری مشهد هم همین مهم دنبال شد و از قضا به شدت
مورد استقبال صاحبان سرمایه قرار گرفت» .او سومین بحث را مرتبط با جذب و
دعوت از سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی برای حضور در مشهد میداند و توضیح
میدهــد :اجالسهایی نظیر داووس و ...کمک میکنند تــا فعاالن اقتصادی در
یک نقطه در کنار هم جمع شوند و به نوعی همافزایی دست پیدا کنند .البته این
رویدادها ،فارغ از محتوایی که در آنها ارائه میشــود ،برکات دیگری هم دارند و از
جملهآن،معرفیظرفیتهایمنطقهبهاینافراداستتابهنوعی،زمینهسازجذب
سرمایهگذاریشود.
کالیی با بیان اینکه مطالعــات بینالمللی برای محیط کســب و کار ،الزامات و
شاخصهای متعددی تعریف کردهاند ،میگوید :از مدت زمان ثبت یک شرکت
و شــروع کسب و کار بگیرید تا حمایت ها و معافیتها و یا امکانات و دسترسیها،
اما در کنار همه اینها ،شــاخص دیگری هم وجود دارد که به باور من ،بسیار حائز
اهمیت میباشد و آن «امید» است .وی اعالم میکند« :امید» ظرفیت آن را دارد
که با سرعت باالیی در سطح جامعه منتشر شده و افراد را مبتال کند .جامعهای که
در آن امید وجود دارد ،بیشتر مشتاق پویایی و گریزان از رخوت است پس به نسبت
اشــتیاق به کار و فعالیت اقتصادی نیز افزون میشود و آحاد جامعه ،خود را دارای
انگیزهبرایفعالیتدرمحیطکسبوکارشانمیدانند.

 ۳۰دستگاه اجرایی در کشور ،مسوول بهبود شاخص
ســهولت انجام کسبوکار هستند و از این میان۱۷ ،
دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند .اما با
وجــود این همه نقشآفرینان و بازیگران موثر ،ایران
توانست در آخر گزارش شاخص سهولت کسبوکار
بانک جهانی( )2020تنها یک پله بهبود را تجربه کند
و در جایگاه  ۱۲۷جهان بایستد و عمال در میان ۲۰
کشور منطقه منا نیز رتبه کشورمان بدون تغییر نسبت
به سال پیش از آن چهاردهم بوده است.
علی فیــروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و
بهبود محیط کســبوکار وزارت اقتصاد ،با صراحت
بوکار را در
یکی از بزرگترین آسیبهای محیط کس 
همریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور
عنوان میکند.
وی با اشاره به وضعیت استعالم مجوزهای کشور ،آن
را کتابی۱۸۰۰صفحهای برآورد کرده که عمال به غول
بوکار بدل شده است .وی توضیح میدهد:
ایجاد کس 
بوکارها در کشور باید
برای راهاندازی برخی از کســ 
تا  ۱۳۰مدرک از ســوی متقاضی جمعآوری و ارائه
شود و این کالف درهم پیچیده ،در نگاه کالن به نفع
سرمایهگذاری و کسب و کار نیست.

 5 zاقدام اصالحی و 50رتبه بهبود

فیروزی با بیان اینکه ســال آینده مقرر است 10
نماگر فضای کســب و کار به  11مورد افزایش پیدا
کند ،میگوید :نماگر قــرارداد با دولت به نماگرهای
گذشته افزوده میشــود .وی میافزاید :بررسیهای
انجام گرفته در مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط
کسب و کار وزارت اقتصاد حاکی از آن است که با انجام
 60اقدام اصالحی ،رتبه ایران میتواند حدود  100پله
ارتقا کند و نکته قابل توجه آن است که ما میتوانیم
با انجام  5اقدام اصالحی کامال مشخص ،قریب به 50
رتبه در شــاخصهای محیط کسب و کارمان بهبود
داشته باشیم .این اقدامات شامل «راه اندازی پنجره
واحد فیزیکی کسب و کار» « ،ایجاد مجتمع قضایی
دعاوی تجاری» « ،تصویب الیحه پیشنهادی وثایق
بانکــی» « ،تصویب الیحه حمایت از ســرمایهداران
خرد» و «الیحه آیین دادرسی تجاری» است که برای
تحقق آنها پیگیریهای خوبی در دست انجام است.
فیروزی با اشاره به ساماندهی نظام مجوزدهی در
کشور میگوید :در نتیجه آن سامانه مجوزهای کشور
با عنوان سام ،سامانه دادور و سامانه یاور بهعنوان مرکز
تماس فوریتهای محیط کسبوکار ایجاد شده است.
رئیــس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط
کسبوکار وزارت اقتصاد این نکته را هم توضیح میدهد
که برنامهریزی شده تا با اصالح بعضی برداشتها ،در
اردیبهشت ماه  72.5روز فرایند شروع کسب و کار در
ایران به  3روز تقلیل یابد .اگر این مهم محقق شــود
در جهت بهبود محیط کسب و کار و رتبه کشورها در
شاخصهای مربوطه ،اقدام بزرگی برداشتهایم.
فیروزینگاهیهمبه فعالیتهایهیاتمقرراتزدایی
دارد و بیان میکند :حضور اتاقهای بازرگانی ،اصناف و
اتاق تعاون در هیات مقررات زدایی از ضروریات است
که اگر این بخش غیرحاکمیتی در هیات نباشند ،پاشنه
آشیل هیات مقرراتزدایی خواهد بود.

فوالدگر:اگرچه پیشتر اعالم شده
بود که با اعمال ماده  234آیین نامه
داخلی مجلس ،دستگاههایی که به هر
دلیل قانون بهبود مستمر محیط کسب و
کار را اجرا نکرده و عدول یا استنکاف
داشتهاند ،به دستگاه قضایی معرفی
خواهیم کرد اما فعال از این اقدام
صرفنظرشد

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی از اقدامی برای اولین بار در استان خبر داد

بررسیهزینه-فرصتسرمایهگذاراندررونداخذمجوزها

دنیای اقتصاد -مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
خراســان رضوی میگوید :زمینههای فراوانی
وجود دارد که با انجام اصالح در آنها ،میتوان
بستر بهبود فضای کسب و کار را فراهم کرد و این
موضوع به طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد
و دارایی است.
حســین امیر رحیمی میافزاید :در
خراسان رضوی حسب وظایف خود
برنامهها و اقدامات مهمی را در این
رابطه پیگیــری میکنیم .به عنوان
نمونه ،از اوایل امسال مرکز خدمات

ســرمایهگذاری ۳۰ ،مجوز پُر مخاطب را احصاء کرده و
برای  ۱۱مورد آن ،مسیر انجام کار را بررسی کرده است.
نهایتا تحلیلها و بررسیهای انجام گرفته برای این موارد،
به انضمام پیشنهادهای اصالحی استان ،در دو مرحله
کارشناسی و از این میان4 ،مورد در شورای برنامهریزی
استان مصوب شد تا ساز و کارهای پیشنهادی در خصوص
آنها ،در سطح اقتصاد ملی هم بررسی و اجرایی شود.
وی توضیح میدهد :در یک نمونه از این اقدامات و برای
اولین بار ،هزینه-فرصت سرمایهگذار در روند اخذ مجوزها
مورد بررسی قرار گرفت .یعنی مثال اگر سرمایهگذاری به
واســطه رویههای موجود ،یک ماه دیرتر مجوز بگیرد،

ماحصل تالش او هم با تاخیر وارد فاز بهرهبرداری شده
و میزان درآمد مشــخصی را از دســت میدهد .با این
اقدام تالش کردیم تا تصویری از هزینههایی که بخش
خصوصی و سرمایهگذاران ،به واسطه رویههای موجود،
متحمل میشوند را برای مسووالن دستگاههای متولی،
شفاف و ملموس کنیم .امیررحیمی اشارهای به گزارش ۲۰۲۰

( )Doing Businessبانــک جهانی میکند و توضیح
میدهد :رتبه ایران در جمع  ۲۰کشور منطقه منا ۱۴
است .وی ادامه میدهد :رتبه کشورمان در گزارش ۲۰۲۰

بوکار ،اخذ مجوزهای ساخت و
در ۱۰شاخص شروع کس 
ساز ،دسترسی به برق ،ثبت مالکیت ،اخذ اعتبار ،حمایت

از سهامداران خرد ،پرداخت مالیات ،تجارت فرامرزی ،الزام
آور بودن اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون
به ترتیب ،۱۲۳ ،۱۴۴ ،۱۲۸ ،۱۰۴ ،۷۰ ،۱۱۳ ،۷۳ ،۱۷۸
 ۹۰و  ۱۳۳بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان نکته مهم را
در تحلیل این گزارش ،جایگاه ایران در شاخص «شروع
کسب و کار» عنوان و اظهار میکند :رتبه  178در این
مولفه ،تاثیر بسزایی در امتیاز کلی کشورمان دارد و گواه
نامطلوب بودن رویه های مرتبط با این بحث در کشورمان
است .به نظر میرسد اگر نیت به ارتقای رتبه ایران در
این گزارش داریم ،میتوان با اصالحگری در این بخش،

جهش خوبی را رقــم زد و در جایگاه باالتری در میان
190کشور جهان ،قرار بگیریم.
اما از میان شاخصهای مورد اشاره« ،ورشکستگی و
پرداخت دیون» (که ایران در آن افت دوپلهای داشته)،
برای امیررحیمی حائز اهمیت است .او توضیح می دهد:
باید این مساله مهم را بپذیریم که ورشکستگی به موقع
بنگاه های اقتصادی بسیار مهمتر از آن است که سالها
با اهرمهایی نظیر اشتغال یا تولید کاالی استراتژیک ،آن
را ســرپا نگه داریم .از این منظر ،مسیری که باید برای
اعالم ورشکستگی و پرداخت دیون طی شود ،نیازمند
اصالحات بیشتری است.

خبر

درخواست رئیس اتاق ایران
از جهانگیری برای مهار «کرونا»

دنیای اقتصاد -رئیس اتاق ایران در نامه ای از معاون اول
رئیس جمهور درخواست کرد برای واردات اقالم پزشکی
تشخیصومهارکرونا،سیاستتشویقیدرنظرگرفتهشود.
غالمحسین شافعی با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری ،از او
خواست زمینه تأمین و توزیع سریع ابزارهای مبارزه ،تشخیص و
مراقبت مبتالیان به ویروس کرونا از طریق واردات را فراهم آورد.
شافعی در این نامه ،پیشنهاد کرده است برای سرعت بخشیدن
به تهیه این ابزارها ،برای مدتی محدود ،واردات آنها با سیاستهای
تشویقی ،از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز مدنظر قرار بگیرد.
او با تأکید بر لزوم تأمین سریع نیازهای پزشکی مرتبط با کرونا
اعالم کرده است :تشکلهای اتاق ایران آمادگی دارند در چنین
شرایطی تمام امکانات خود را برای رفع نیاز هممیهنان بهکارگیرند
و به هر نحوی که مصلحت باشد ،اقدامات موردنیاز را انجام دهند.
zدستور تشکیل ستادهای استانی کمک به حل بحران کرونا

شافعی همچنین طی نامهای به روسای اتاقهای سراسر کشور
از آنها خواست در راستای اجرای مسوولیت اجتماعی ،با تشکیل
ستادهای استانی ،برای همکاری با سازمانهای مسوول در تهیه و
توزیع مواد و ابزارهای بهداشتی در مبارزه با ویروس کرونا اقدام کنند.
رئیس اتاق ایران در نامه خود آورده است :فعاالن بخش خصوصی
در موقعیت کنونی ،مسوولیت تاریخی و سنگینی در قبال دیگر
فعاالن اقتصادی و مردم شریف ایران دارند .لذا انتظار میرود اقدام
در جهت تهیه ابزارهای مبارزه با ویروس کرونا را به طور جدی مد
نظر قرار داده و ضمن همکاری با سازمانهای مسوول در تهیه و
توزیع مواد بهداشتی برای مردم به خصوص قشر نیازمند جامعه
از هیچ تالش دریغ نکنند.

بنیانگذار خراسانی صنعت خودروی ایران درگذشت

دنیای اقتصاد -محمود خیامی متولد  ۱۳۰۸در مشهد که
با عنوان «پدر صنعت خودروی ایران» از او یاد میشد ،نهم
اسفندماه امسال در سن  ۹۰سالگی در لندن درگذشت.
خیامی از چهرههای نامآشنای صنعت ایران و از بنیانگذاران
ایرانخودرو و بانکصنعت و معدن بود .او با اینکه در لندن زندگی
میکرد یکی از بزرگترین خیرین مدرسهساز در ایران بخصوص در
زادگاهش خراسان بود .خیامی که بیشتر در صنعت خودرو فعال
ت ایران ناسیونال (ایران
بود با همکاری برادر بزرگترش احمد ،شرک 
خودرو فعلی) را پایه گذاشت و برادر بزرگتر بانک صنعت و معدن،
فروشگاه زنجیرهای کوروش (قدس فعلی) و اولین کارخانه مبل
ایران (مبلیران) را پیش از انقالب  ۵۷در ایران بنیانگذاری کرده بود.
پس انقالب او چندین نمایندگی مرسدس بنز در امریکا و انگلستان
را اداره میکرد و به کارهای خیریه مشغول بود.
به نوشته وبگاه اقتصادگردان ،خیامی در سالهای اخیر صد و
ده مدرسه به نام امام علی در روستاهای منطقه خراسان ساخته
و هشت مجموعه بزرگ آموزشی نیز به نام ثامناالئمه در مشهد
احداث کردهاســت .او همچنین ســاخت هجده مجموعه کار و
دانش را در خراســان به پایان رسانده که هجده میلیارد تومان
هزینه دربرداشتهاست .به علت سابق ه همکاری خیامی با شرکت
مرسدس بنز آلمان ،او توانست از این شرکت اعتبار بگیرد و در خارج
از ایران ،مجددا کار خودش را به عنوان یک فروشنده از صفر شروع
کند؛ امروز خانواده خیامی یکی از نمایندگیهای فروش شرکت
مرسدس در انگلیس و آمریکا را دارد .محمود خیامی با ثروتی که
از فروش مرسدس در آمریکا کسب کرد ،شروع به ساختن مدرسه
در زادگاه خود کرد و امروز از او به عنوان یکی از بزرگترین مدرسه
سازان تاریخ کشور یاد میشود.
zمجموعهفعالیتهایاقتصادی-اجتماعیبرادرانخیامیطیپنجدهه

 - 1کارخانه الستیکسازی بریجستون ایران
-2شرکت پیستونسازی ایران
 -3کارخانه پولی رنگ (تولیدکننده رنگ اتومبیل)
 -4کارخانجات رضا در مشهد برای تولید سپر و رینگ اتومبیل
-5کارخانه جوش اکســیژن در مشــهد با سهم  25درصدی
ایرانناسیونال
-6کارخانه ایدم در تبریز برای تولید موتور
-7کارخانه فنرسازی در جاده کرج
-8کارخانه تولید شن ریختهگری
-9کارخانهتولیدموتوراتومبیلبرایتولیدقسمتهاییازسیلندر
و رینگ و پیستون اتومبیل
-10هنرستانمدرسهصنعتیایرانناسیونالبرایتربیتتکنسین
در جاده قدیم کرج
 -11هنرستان بزرگ صنعتی مشهد
-12بیمارستان بزرگی در مشهد
-13مرکز مبارزه با سرطان در خیابان کوهسنگی مشهد
-14احداث  12باب واحد آموزشــی در  12شهر از استانهای
خراسان (محمود خیامی)
-15احداث هشت باب واحد آموزشی در شهر مشهد به نام امام
هشتم (محمود خیامی)
-16شروع احداث  110واحد آموزشی روستایی به نام محمودیه
در خراسان
-17فروشگاه زنجیرهای کوروش.

ضمیمه هفتگی استانهای خراسان
سرپرست خراسان رضوی :شهناز رمارم -دبیر ضمیمه خراسان :احسان میرزاده

روزنامه اقتصادي صبح ايران
اقتصاد تابان مدیر مسوول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13

نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370

تلفن 051-37625353 :و 051-37056854-5

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

info@ donya-e-eqtesad.com

همه میدانیم نیروی انسانی از مهمترین سرمایههای
هربنگاهاقتصادیبهحسابمیآیدتاجاییکهاگرهریک
از نیروهایش با مشکلی به ویژه در حوزه سالمتی مواجه
شود ،این سیستم استکهدچار آسیب میشود.بنابراین
مسووالن این بنگاهها کمر همت بستند تا بتوانند فضای
امنوبهداشتیرابرایکارکنانشانایجادکننداماکمبود
مواد ضدعفونی کننده و ماسک و در دسترس نبودن آنها
کار را دشوار کرده است.
به گفته برخی مسووالن میتوان به راحتی ماسک و یا
موادضدعفونی را در مراکز بهداشت تهیه کرد اما متولیان
و مسووالن کارخانجات میگویند آنقدرها هم تهیه آنها
آسان نیست و هر روز به دنبال این مواد هستند.
علی شریعتی مقدم ،رئیس کمیسیون کشاورزی و
صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده نمونه
زعفران با تاکید بر اینکه درباره ویروس جدید کرونا
مهمترین مساله آگاهی داشتن و آگاهی دادن است،
اظهار میکند :برای رعایت بهداشت در محیط کار،
تیمی متخصص متشکل از افراد طب کار ،پزشکان،
مشاور دینی و بخش فنی را تشکیل دادیم .با استفاده
از اطالعات معتبر وزارت بهداشت و سازمان بهداشت
جهانی( ،)WHOپوسترهایی را تهیه کردیم و در کنار
آن ،دورههای آموزشی برگزار کردیم و تمرکز ما بیشتر بر
روی این مقوله بوده است.
زمانبندی شیفتکاری برای کاهش ارتباط کارگران
یکی از دالیلی که باعث میشود ،آسیبپذیری در برابر
اینبیماریعفونیبیشترشود،بیتوجهیونادیدهگرفتن
بهاینمسالهاست،شریعتیمقدم بابیانایننکتهتصریح
میکند:البتهسطحقابلتوجهیازنگرانیودقترویاین
بیماری در سطح جامعه به وجود آمده که باعث میشود
بیشتر به نکات بهداشتی توجه شود .همچنین در تالش
هستیم برنامهریزی مناسبی در محیط کار داشته باشیم
تا تماس و ارتباط افراد با یکدیگر در شیفت کاری ،زمان
استراحت و ناهار کاهش یابد .عالوه بر آن ،ایستگاههای
ضدعفونیدستهادرمحلهاییتعبیهشدهاست.
مدیرعامل گروه بینالمللی نوین زعفران میافزاید:
اگرچه اکنون فصل برداشت زعفران نیست و در شرایط
خاصی انبار و حفظ شده اما ما بر روی مبدا ،یعنی
کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران کار میکنیم؛ موارد
بهداشتیوضدعفونیکنندهایرابرایآنهادرنظرگرفتیم
که در حال آمادهسازی و ارسال هستند تا فرهنگ مقابله
بااینویروسوآگاهیبخشیدرروستاهاهمتقویتشود.
همچنین یکی از مسائل مهم در این مقوله ایجاد کانال
ارتباطیبرایسایراقداماتاعمازواکسن،اطالعاتجدید
و ...در آینده است که در این زمینه هم اقدام کردهایم.
شریعتی مقدم تاکید میکند :چون سالمتی مساله با
ارزشی است ،نمیتوان برای آن بودج ه محدودی را در
نظر گرفت و هر گونه اقدام الزم در این راستا باید صورت
گیرد.همچنینباحمایتسازمانصمتواستانداری،در
حال مکاتبه با شرکتهای تولید مواد ضدعفونی کننده
هستیم تا از طریق واسطهها این مواد را تهیه نکنیم.
یکی از پیشنهاداتی که به استاندار ارائه شده این است که
سازمان صمت به عنوان متولی در ارتباط با شرکتهای
تولیدکننده مواد بهداشتی و ضدعفونیکننده ،سعی
کند این مواد را به قیمت کارخانه به دست مصرفکننده
برساند.
 zگالیهازبیتوجهیاتحادیههایصنفی
یک تولیدکننده پوشاک هم درباره ابالغیههای
سازمانهای دولتی در رابطه با این بیماری میگوید :ما

شریعتیمقدم:یکیازپیشنهادهایی
که به استاندار ارائه شده این است
که سازمان صمت به عنوان متولی در
ارتباطباشرکتهایتولیدکنندهمواد
بهداشتیوضدعفونیکننده،سعی
کند این مواد را به قیمت کارخانه به
دستمصرفکنندهبرساند

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

دنیای اقتصاد از تاثیرگذاری ویروس جدید کرونا بر اقتصاد خراسان رضوی گزارش میدهد

بوکار
  سایه شیوع ویروس برکس 

عکس :علیرضا معصومی /ایسنا

دنیای اقتصاد ،سارا نیکان -این روزها آنقدر
خبرهای بیماری ناشی از ویروس جدید کرونا
داغ شده و حرفهای ضد و نقیض میشنویم که
هراس و وحشت بزرگی را در ما به وجود آورده ،در
حدیکهدلماننمیخواهدپایمانراازخانهبیرون
بگذاریم و هر روز که میخواهیم به محل کارمان
برویم ،دعا میکنیم که ای کاش در خانههایمان
میماندیم اما باالخره نباید چرخه تولید کشور از
حرکت بایستد و جبهه اقتصادی کشور با وجود
تمامیمشکالتبهکارخودادامهمیدهد.

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

زیر نظر اتاق اصناف هستیم و اتحادیه صنفی تاکنون
هیچ عکسالعملی را نشان نداده و ظاهرا خبر انتشار
ویروس کرونا به آنها نرسیده است؛ ما هیچ راهکار و پیامی
را دریافت نکردیم و بازهم ضعف اتحادیههای صنفی را
شاهدهستیم.تااالنامکاناتیازسویسازمانهایدولتی
در اختیار ما قرار نگرفته و به طور مستقل مواد ضدعفونی
کنندهراتهیهمیکنیم.
جوادحسین پور ادامه میدهد :تعامل بسیار زیادی
با کارکنان داریم و در صورت هر گونه بیماری مانند
سرماخوردگی ،مرخصی با حقوق میدهیم تا با خیالی
آسوده استراحت کنند .به قول معروف «ما در مشکالت
استخوان خرد کردهایم» و چون سالمتی برای ما اهمیت
باالیی دارد ،بنابراین تالش میکنیم که در چرخه کار
مشکلی ایجاد نشود .بر اساس پروتکلهای وزارت
بهداشت موارد بهداشتی را رعایت میکنیم و چون
محصوالت با دست ارتباط زیادی دارند ،کارکنان از

دستکش جراحی استفاده میکنند .عالوه بر این ،اکثر
کارکنان از ماسک استفاده میکنند و محلهایی برای
ضدعفونیدستهمدرنظرگرفتهشدهاست.
مدیرعامل تولیدی پوشاک اطمینان مشهد میافزاید:
برای تهیه مواد ضدعفونیکننده به طور مستقیم با یکی
از تولیدکنندگان این مواد در ارتباط هستیم و به طور
نسبتا عمده این مواد را خریداری میکنیم .البته هزینه
این اقدامات در هزینههای مالی جاری شرکت قرار گرفته
چراکه سالمتی نیروی انسانی برای ما اهمیت باالیی دارد
و محدودیتی را در نظر نگرفتیم و بدون حمایت ارگان
دولتیومستقلدراینراستاعملمیکنیم.
zیک کارگر :در کارخانه ما از دود کردن اسپند
برایضدعفونیاستفادهمیشد
اما یکی از کارگران یکیازشرکتهای تولیدکننده
قطعاتخودروییخراسانرضویمیگوید:درهفتهاولی
که موضوع شیوع ویروس در ایران مطرح شد ،هیچگونه

اقدامی برای افزایش سطح بهداشت در شرکت ما انجام
نشد و برخی از کارکنان خود دست به کار میشدند .البته
از حق نگذریم قبل از ورود کارکنان اسپند دود میکردند
تامحیطضدعفونیشود!کمیبعدهمیکگروهتشکیل
شد تا تمامی ظروف مشترک جمع آوری شود.
این کارگر ادامه میدهد :از گروه خدماتی شرکت
شنیدیم که در این گروه گفته شده بود ،ماسک و ژل
ضدعفونیبههرکسیدادهخواهدشد.همچنینگفتند
که میزها و دستگیره دربها هم ضدعفونی خواهد
شد اما باز هم در طول  8ساعت کار ،چنین کاری را
مشاهده نکردم .وقتی از یکی از کارکنان خدماتی علت
ندادن ماسک و ژل بهداشتی را جویا شدیم ،گفتند که
نتوانستند تا االن الکل و سایر موارد را پیدا کنند و واحد
مرکز بهداشت شرکت در حال رایزنی است.
اوالبتهبهغیرفعالشدنحسگراثرانگشتوثبتورود
و خروجها در دفتر نگهبانی و وجود دستگاه حرارت سنج

خبر مرتبط
رئیس اتاق اصناف مطرح کرد

خلوتشدنبازارمشهدبهخاطر«کرونا»

دنیایاقتصاد-رئیساتاقاصنافمشهدگفت:درروزهایپایانیسال
برخالفسالهایگذشتهاصنافمشهدعیدندارندوبازاراینکالنشهر
تحتتاثیرشیوعبیماریکرونافوقالعادهخلوتشدهاست.
به گــزارش ایرنا ،محمود بنانژاد بــه پیامدهای اقتصادی-
اجتماعی ناشی از برداشتهای افراد و ذهنیت عمومی نسبت
به بیماری مســری و نوظهور کرونا اشاره و بیان کرد :سایه
وضعیت ناشی از پدیده کرونا در چنین ایامی آنچنان بر بازار
مشهدسنگینشدهکهوضعیتفعالیتهایاصنافرادچار
رکود و کسادی شدید کرده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :رســتورانها ،تاالرهای پذیرایی ،فروشندگان
شــیرینی و آجیل ،واحدهای عرضه فســتفود ،کارگاههای خشکشــویی،
قالیشــویی و همچنین برخی دیگر از صنوف خدماتــی زیاندیدگان اصلی
وضعیتکنونیبازاردرسطحاینکالنشهرهستند.
بنانژاد افزود :اعالم تعطیلی نمایشگاههای عرضه مستقیم کاالی بهاره هم که
سبب شکلگیری اجتماعات پر رفت و آمد میشوند و در شرایط وجود بیماری
مسری فعالیت آنها به صالح ســامت عمومی نیست ،مزید بر علت شده زیرا
فرصت کســب درآمد را از اصنافی که به فعالیت تجــاری در چنین بازارهای
نمایشگاهی امید بسته بودند گرفته اســت .وی ادامه داد :همچنین از سوی
مراجعمسوولبهتاالرهایپذیراییورستورانهایفعالدرسطحمشهدتوصیه
شــده تا در صورت انصراف سفارشدهندگان از رزروها و سفارشهای قبلی ،با
هرگونهدرخواستمشتریانمبنیبرلغوقراردادهایپیشینموافقتکنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :هرچند وضعیت بازار در مورد فروش کاالهای
ی و شویندههای مورد نیاز
بهداشــتی و اقالمی همچون ماسک ،مواد ضدعفون 

برایاقداماتپیشگیرانهازبیماری،وضعیتبهترینسبتبهگذشتهپیداکرده
اما سایر صنوف فعال در سطح کل بازار مشهد هماینک وضعیت مناسبی در امر
فروش و تجارت کاال و خدمات ندارند.
بنا نژاد به وجود رکود در بازار تا پیش از بروز بیماری مسری کرونا اشاره و بیان
کرد :مطرح شــدن این پدیده آن هم در روزهای پایان سال که اصناف امید به
افزایش حجم فروش و تجارت را داشتند رکود حاکم بر بازار را در این کالنشهر
تشدید کرده اســت .وی اضافه کرد :با وضعیت حاصل از این روند ،پیشبینی
میشود حتی در صورت توقف تدابیر عمومی پیشــگیرانه از شیوع بیماری
مســری و پایان یافتن نگرانیهای اجتماعی آن ،باید منتظر «پدیده کرونا »۲
مختص حوزه اقتصاد کشور به ویژه برای اصناف توزیعی ،عرضه و فروش کاال و
خدمات باشیم .رئیس اتاق اصناف مشهد گفت :نگرانی جدی کنونی در ارتباط
با تبعات اقتصادی بروز بحران کرونا برای صنوف این است که فعاالن بازار که
در هر شرایطی مجبور به صرف هزینههای ثابتی مانند حقوق کارگران ،اجاره
مغازه ،هزینه بیمه ،آب ،برق و گاز هستند الجرم به خاطر کاهش درآمد قادر
نباشند حتی از پس چنین هزینههایی برآیند و بهای آنها را پرداخت کنند.
بنانژاد به تدابیری برای مقابله با این وضعیت بازاریان اشاره و بیان کرد :نامهای
از سوی اتاق اصناف مشــهد برای ارائه به استانداری خراسان رضوی تنظیم
شــده مبنی بر اینکه برای مدیریت صحیح این وضعیت تحمیلی بر بازار ،به
دستگاههایی همچون ســازمان تامین اجتماعی ،شرکتهای آب ،برق ،گاز،
ادارههای امور اقتصادی و دارایی و نیز امور مالیاتی دستور داده شود تا در زمان
سررسید دریافت بهای خدماتشان و ادای تکالیف قانونی مالی بازاریان ،نسبت
به فعاالن صنفی انعطاف نشــان دهند و در دریافت هزینهها از آنان مساعدت
صورتگیرد.

دراینکارخانهبهعنواناقداماتیبرایپیشگیریازشیوع
کرونااشارهمیکند.
zمسوولیککارخانه:نتوانستیمازمراکزبهداشت
موادضدعفونیتهیهکنیم
مسوول یکی از واحدهای صنعتی هم درباره رعایت
موارد بهداشتی در محیط کار عنوان میکند :عالوه بر
اینکه آموزشهای الزم را برای تمام کارکنان در نظر
گرفتیم ،برای ثبت ورود و خروج حسگر اثر انگشت را
هم غیرفعال کردیم و ساعات حضور و غیاب به صورت
تصویریتعریفشدهاست؛البتهتمامایناقداماتهزینه
بسیاری دارد اما چون این مساله درباره سالمتی است،
سقفی برای هزینهها معین نشده است .همچنین مواد
ضدعفونیکنندهدراختیارنیروها قراردادیم.
زهی  ،مسوول اداری چسب سامد میگوید :در
اطالعیهای اعالم شده بود که میتوان از مراکز بهداشت
مواد ضدعفونی را تهیه کرد در حالیکه تا به امروز
نتوانستیم از این مراکز تهیه کنیم .من با مرکز بهداشت
آب و برق تماس گرفتم اما گفتند که به ما دستورالعمل
اجرایی ندادند .ارگانهای دولتی هم تنها رعایت موارد
بهداشتی را ابالغ میکنند و ما مواد ضدعفونی را به طور
شخصیتهیهکردهودراختیارپرسنلمیگذاریم.اگرهر
یک از نیروها دچار این بیماری شود ،میتواند با مرخصی
استعالجی استراحت کند و واحد بهداشت مستقر در
کارخانه به طور مستمر وضعیت را بررسی میکند تا به
درستیدستورالعملهایابالغیازسویوزارتبهداشت
اجرا شوند.
قریببهدوهفتهاستکهویروسجدیدکرونادرسطح
کشور در حال شیوع است اما تا االن خبری از تعطیلی
کارخانهها و تعطیل رسمی از سوی دولت نیست و برخی
کارخانههایبخشخصوصیدستبهکارشدندوباتوجه
بهتاکیدوزارتبهداشتمبنیبراینکههفتهجاری،پیک
بیماری در ایران است ،از روز شنبه 10اسفند ماه تعطیلی
خود را به کارکنانشان اعالم کردند.
zامیدمانبهبازارشبعیدبود
یک تولیدکننده پوشاک هم میگوید :معضلی که
با آن مواجه هستیم (بدون در نظر نگرفتن هزینههای
ریالی) ،نایاب شدن ماسک و مواد ضدعفونیکننده
است .طی روزهای گذشته چندین داروخانه مراجعه
کردیم اما نتوانستیم این مواد را بیابیم .ما از خود پرسنل
درخواست کردیم که اگر توانستند این مواد را تهیه کنند
وتمامهزینههایآنرامتقبلمیشویم.البتهدرکنارآن،
رعایت موارد بهداشتی را هم به کارکنان آموزش دادهایم.
پایانهرسالفصلکاریمهماصنافوتولیدکنندگان
به ویژه در حوزه پوشاک به شمار میرود؛ شیوع این
ویروس موجب کسادی بازارها شده است؛ علی واعظ با
اشاره به این موضوع بیان میکند :اکنون باید بازار حال
و هوای شب عید را میداشت اما وضعیت فروش نسبت
به سال گذشته به یک پنجم رسیده است .حال این سوال
ایجاد میشود که آیا سازمانهای دولتی که به دنبال اخذ
مالیات از بنگاههای اقتصادی هستند و سال به سال به
مبالغدریافتیشاناضافهمیشود،آیادراینبحرانهاهم
در کنار فعاالن اقتصادی هستند یا چشم خود را بر روی
ایناتفاقاتمیبندند؟
مدیرعامل مانتو بلوط اضافه میکند :این مساله برای
دولت و فعاالن اقتصادی یک اتفاق غیرمنتظره بود و
باعث میشود که بنگاههای اقتصادی وارد یک بحران
درونی شوند .بنابراین در این زمینه وظیفه دولت است
که حمایتهای واقعی را انجام دهد اما تنها در رسانهها
شاهد راهنماییها و بایدها و نبایدهایی بودیم و تاکنون از
هیچسازمانوارگانیبهمامراجعهنشدهوتنهااقدامیکه
از سوی دولت مشاهده کردیم ،این بود که تمام جلسات
و نشستها لغو شده است .البته علی رسولیان معاون
هماهنگیاموراقتصادیاستاندارخراسانرضویازتدابیر
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان برای حمایتهای
دولتیازصنافیکهباشیوعکرونامتضررشدهاند،خبرداده
و گفته است این حمایتها در قالب رفع مشکالت تامین
اجتماعی،استمهالمعوقاتبانکیواعطایمعافیتهایا
بخشودگیمالیاتیخواهدبود.

حسینپورحجار:
اتحادیهصنفیتاکنونهیچ
عکسالعملی را نشان نداده و  ظاهرا
خبر انتشار ویروس کرونا به آنها
نرسیده است؛ ما هیچ راهکار و پیامی
را دریافت نکردیم و بازهم ضعف
اتحادیههای صنفی را شاهد هستیم

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

صدور  ۵مجوز برای راهاندازی واحد تولیدی الکل در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت :متقاضیان زیادی
برای راهاندازی واحد تولیدی الکل در استان وجود
دارند که در این راستا در هفته گذشته ،پنج مجوز
جدیدصادرشدهاست.
علیرسولیاناظهارکرد:بهدلیلاهمیت
تأمین کاالهای مورد نیاز مردم برای
پیشگیریازشیوعبیماریکروناکمیته
مزبور ذیل ستاد استانی مبارزه با کرونا با
همکاری دانشگاههای علوم پزشکی،
دستگاههاینظارتیواجراییاستانتشکیلشدهاست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی

افزود :این کمیته وظیفه سیاستگذاری و بسترسازی برای
افزایش تولید مواد ضدعفونی کننده و تجهیزات مورد نیاز
مقابله با کرونا توسط واحدهای تولیدی زیر نظر سازمان
صنعت،معدنوتجارتودانشگاههایعلومپزشکی،تعریف
شبکه توزیع این مواد و تجهیزات و ساماندهی توزیع آنها در
سطح بازار و نظارت بر قیمتها کاالهای مورد نظر را برعهده
دارد .رسولیان اضافه کرد :به دلیل اهمیت موضوع مقابله با
کرونا،ازابتدایهفتهتاکنوندونشستکارگروهتعزیرات،دو
نشست کارگروه تنظیم بازار و دو نشست با حضور صاحبان
واحدهایتولیدیملزوماتپیشگیریازکرونادراستانداری
خراسان رضوی برگزار شده است .نیازهای اولیه واحدهای
تولیدکننده مواد و تجهیزات مقابله با کرونا توسط کمیته

تأمین ،توزیع و نظارت بر توزیع کاالهای مورد نیاز مقابله
با کرونا شناسایی شده که عمده نیاز آنها به ماده الکل است.
معاوناقتصادیاستاندارافزود:افزایشتولیدالکلبهمنظور
تأمیننیازواحدهایتولیدیمزبور،صدورمجوزهایجدید
برایواحدهایتولیدیتوسطدانشگاهعلومپزشکی،تسریع
درشناساییوارزیابیتقاضاهاوصدورمجوزبرایمتقاضیان
راهاندازی واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد :متقاضیان زیادی برای راهاندازی واحد
تولیدی الکل در خراسان رضوی وجود دارند که در این
راستا در هفته گذشته پنج مجوز جدید برای متقاضیان در
این زمینه صادر شده است .مسوول کمیته تأمین ،توزیع و
نظارت بر کاال برای مقابله با کرونا در خراسان رضوی گفت:

افزایش شیفت کاری واحدهای تولیدی ملزومات مقابله با
کرونابهویژهتولیدالکل،شناساییواحدهایجدیدمتقاضی
الکل و واردات این ماده از استانهای دیگر از مصوبات این
کمیتهاست.رسولیانافزود:دراینکمیتهمقررشددانشگاه
علومپزشکیمشهدوخانهصنعتمعدنوتجارتخراسان
رضوی نیازهای واحدهای تولیدی ملزومات مقابله با کرونا
را شناسایی کنند تا این موارد در کارگروه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید خراسان رضوی که روز یکشنبه هفته
آیندهبرگزارمیشودمطرحوبهسرعتبرایتأمینآنچاره
جویی شود .وی ادامه داد :کل تولیدات مربوط به ملزومات
مقابله با کرونا در ابتدا در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی
قرار میگیرد تا از طریق آنها نیازهای واحدهای درمانی،

بیمارستانها و مراکز بهداشتی در زمینه کرونا تأمین شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی
اضافهکرد:هماینکموادشویندهوضدعفونیکنندهبهوفور
در سطح بازار خراسان رضوی وجود دارد اما بر اساس ابالغیه
وزارتبهداشت،شبکهتوزیعملزوماتپیشگیریومقابلهبا
کرونا توسط دانشگاههای علوم پزشکی ایجاد میشود و این
شبکه خواهد توانست نیاز مازاد بر مراکز بهداشتی و درمانی
را در اختیار مردم قرار دهد .رسولیان گفت :نظارت بر قیمت
وتوزیعموادوتجهیزاتمقابلهباکرونابهصورتشبانهروزی
از سوی بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت ،مراکز
بهداشتدانشگاههایعلومپزشکیوتعزیراتحکومتیدر
سطح استان خراسان رضوی در حال انجام است.

خراسان جنوبی :محمد قربانی

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

مدیرکل راه آهن خراسان:

سفرهایریلیمشهدکاهشیافت
ایرنا -مدیرکل راه آهن خراسان گفت:
تعداد مسافران وروردی و خروجی در
مسیر ریلی مشهد از روزانه  ۳۸هزار نفر
طی هفته گذشته به روزانه حدود ۳۰هزار
نفردرروزهایاخیرکاهشیافتهاست.
مصطفی نصیری ورگ افزود :به عنوان مثال پیش از این روزانه
سه قطار مسافربری با مجموع هزار و ۲۰۰مسافر از قم وارد مشهد
میشدکهاینتعداددرکلهفتهگذشتهچهارقطاربودهاست.
ویدربارهاقداماتاینادارهکلدرراستایمقابلهباشیوعکرونادر
ایستگاه راه آهن مشهد اظهار داشت :تاکنون دستورالعمل خاصی
برای پایش سالمت یا بررسی مسافران قطار شهرهایی نظیر قم و
گیالن ابالغ نشده است و کاهش قطارها نیز به خاطر کاهش تعداد
مسافربودهاست.
وی گفت :بعد از هر سفر ،سالن قطار ،داخل کوپه ها و بویژه
دستگیره ها و مکانهایی که در معرض تماس دست مسافران قرار
دارندبا موادضدعفونیکنندهگندزدایی میشود.
نصیری ورگ به تداوم استفاده از روبالشی یکبار مصرف و ملحفه
های شسته شده در قطارها اشاره کرد و افزود :مسافرانی که عالئم
خاص بیماری داشته باشند توسط مهمانداران در یک کوپه خالی
میزبانی شده و به محض رسیدن به ایستگاه بین راهی یا مقصد،
توسطعواملاورژانسوپزشکیمحلیموردمعاینهقرارمیگیرند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

راهاندازیسامانهاینترنتیآموزشمجازی
دانشآموزان

ایرنا -مدیر کل آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :سامانه اینترنتی آموزش
مجازی دانشآموزان این استان از روز
شنبهدهماسفندراهاندازیشد.
قاسمعلی خدابنده افزود :در راستای توجه
بیشتر به آموزشهای مجازی سامانه  Lms.razaviedu.irبه
عنوان یکی از درگاههایی که امکان برگزاری کالس مجازی دارد،
راه اندازی شده است .وی ادامه داد :این سامانه با ثبت درخواست
در سایت IT.razaviedu.irدر اختیار معلمان و دانشآموزان قرار
میگیرد .آموزش به هیچ وجه تعطیل نمیشود و تحت هر شرایط
خاص ادامه دارد .خدابنده افزود :با توجه به تعطیلی مدارس تا روز
یآنها،اینسامانه
دوشنبههفتهجاریومشخصنبودنروندتعطیل 
با هدف آموزش به دانشآموزان و فعال نگه داشتن ذهن آنان راه
اندازی شده است.
استان خراسان رضوی با بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار
دانشآموز دارای ۹درصد جمعیت دانشآموزی کشور است.
دبیرانجمنصنفیدفاترخدماتمسافرتی:

بیشاز ۷۰درصدمردممتقاضیابطالخدمات
سفرخودهستند

ایسنا -دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات
مسافرتی خراسان رضوی گفت :آنچه
اکنون با آن مواجهیم ،نشاندهنده این
استکهحداقلباالی ۷۰تا ۸۰درصدمردم
متقاضیابطالخدماتخودهستند.
مجید فرقانی درباره درصد لغو خدمات سفر در استان با شیوع
ویروس کرونا ،اظهار کرد :هنوز نمیتوان درصدی را در اینباره
مشخصکرد؛چراکهتعدادمراجعانبرایاستردادآنقدرزیاداست
که آژانسها با حجم زیادی از مراجعه مواجه شدند و اگر بخواهیم
آماری بگوییم ،تا انتهای این هفته میتوان درباره درصد ابطال
تورهای نوروزی و یا پروازهای از قبل خریداری شده برای نوروز
عددی ارائه داد .اما آنچه اکنون با آن مواجهیم ،نشاندهنده این
است که حداقل رقمی باالی ۷۰تا ۸۰درصد مردم متقاضی ابطال
خدماتخودهستند.
فرقانی درباره دستورالعمل ساز و کار «لغو سفر» و ابالغ آن به
آژانسهای مسافرتی سطح استان ،ضمن اشاره به این که اکنون
شرایطاضطراراعالمشدهاست،بیانکرد :درقراردادهایتور،بندی
داریم که به آن «شرایط اضطرار» میگویند و طبق این بند اکنون
چنین شرایطی اعالم شده و اگر کسی بخواهد اقدام به ابطال کند،
دفاترخدماتمسافرتیبدونهزینهبایداینابطالراانجامدهند.
مدیرعاملسازمانفاواشهرداریمشهدخبرداد

ثبتنامالکترونیکتحویلنهالرایگان

دنیای اقتصاد -مدیرعامل سازمان فاوا
شهرداری مشهد از ثبت نام الکترونیک
تحویلنهالرایگانخبرداد.
محمد جواد رجائیان با بیان این خبر افزود :در
سالهای گذشته فرایند ارائه نهال به شهروندان
دراینفصل،باثبتنامقبلیومراجعهحضوریمتقاضیانبهمراکز
معرفیشدهصورتمیگرفتکهتغییرشیوهتحویلنهالبهشکل
کنونی ،سهولت بیشتری را در زمینه دریافت نهال برای شهروندان
به همراه دارد.
وی با اشاره به نحوه ارائه این خدمت گفت :متقاضیان میتوانند
با ورود به سامانه خدمات الکترونیک شهرداری مشهد ،اطالعات
مکانی و مشخصات خود را در بخش «تحویل رایگان نهال» که
زیرمجموعه «خدمات شهری» است ،وارد نمایند .شهرداری هر
یکازمناطقباتجمیعدرخواستها،زمانتحویلنهالهاراازطریق
پیامکبهاطالعشهروندانمیرساند.
وی تصریح کرد :هر فرد با ارائه کد ملی میتواند تا  ۳نهال
درخواستنمایدکهبستهبهخواستافراد،مثمریاغیرمثمرخواهد
بود .همچنین در صورت نیاز ،نیروهای شهرداری در کاشت نهال،
شهروندان را یاری خواهند کرد.

