در اتاق خراسان رضوی و
به واسطه فعالیت کمیسیون مالیات،
کار و تامین اجتماعی انجام میشود

چاره جویی
برای حل مشکالت دیرینه

ضمیمههفتگی استانهای خراسان

صفحه 3
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سهعاملمحوریبرایکنترلامورو
برونرفتازشرایطکنونی
محمدعلی امیرفخریان *
موضوع تاثیرات بیماری کرونا در اقتصاد و تجارت
خراسان رضوی در سه بخش قابل بررسی است؛
بخش اول در مقوله تجارت خارجی و صادرات
است ،همانگونه که میدانیم افغانستان به عنوان
اصلیترین شریک تجاری استان بوده و حدود 60
درصد از صادرات استان به این کشور صورت میپذیرد .در روزهای
قبل و بعد از انتشار خبر کرونا وقفه کوتاهی در مراودات اتفاق افتاد
اما مبادالت کاالیی با این کشــور به روال عادی بازگشــت و تنها
محدودیت در بخش مســافری وجود دارد .دومین شریک تجاری
خراسان رضوی ،کشورهای حوزه آسیای میانه هستند که حدود
20درصد از صادرات استان به کشورهای موصوف صورت میپذیرد،
دولت ترکمنســتان در روزهای گذشــته محدودیت هایی را در
حملونقل جادهای و برخی از اقالم از جمله مواد غذایی و قرنطینهای
ایجاد کرده است که با توجه به تنوع اقالمی که به کشورهای موصوف
از مســیر ترکمنستان صادر میشود ،تاثیراتی نهایتا بین  5تا 10
درصد در تجارت کلی خراسان ایجاد خواهد کرد .سومین مقصد
صادراتی اقالم تولیدی استان ،کشور عراق است که بر اساس آخرین
اطالعات اخذ شده از مرزهای این کشور ،تبادالت کاالیی در حال
انجام است .از منظر کاالیی هم به جز زعفران ،پسته و سیب ،سایر
اقالم صنعتی و یا صنایع تبدیلی کشاورزی است که بازارهای اصلی
صادراتی زعفران و پســته کشورهای اروپائی و خاور دور را شامل
میشود .در مجموع با توجه به موارد اشاره شده و با شرایط فعلی
در صورت اقدامات موثر دستگاهها و ایجاد مسیر ترانزیتی جدید به
آسیای میانه مشکل قابل کنترل خواهد بود .اما نکته مهم در این
برهه مشکالت ایجاد شده در صنعت گردشگری و مشکالت ایجاد
شده در ترانزیت اقالم از مسیر ترکمنستان به آسیای میانه است.
با توجه به موقعیت خاص استان و قرار گرفتن در مسیر ورودی
به آسیای میانه و اقدامات قبلی ترکمنستان در ایجاد مسیر ترانزیتی
جدید ،در صورت عدم اقدام به موقع عمال دولت ترکمنستان را
در انجام پروژه خود تقویت خواهیم کرد که این امر مشکالتی را
برای ما در پی خواهد داشت.
ادامه در همین صفحه

روزهای سخت تولید و صادرات

دنیای اقتصاد -انتشار ویروس کرونا تقریبا اقتصاد تمام دنیا را
تحت الشــعاع خود قرار داده ،بسیاری از شرکتهای بزرگ که
خط تولیدشان به ویژه وابسته به چین بود ،تعطیل شدهاند و در

حال حاضر عمال تولیدی ندارند؛ تبعات انتشار این بیماری اقتصاد
و صنعت کشور و استان ما را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ البته
به غیر از بخش تولید ،بخش صادرات خراســان رضوی هم در

تشکیلستادپیشگیریاز
کرونادراتاقمشهد
صفحه 3

هفتههای اخیر ضررهای زیادی را متحمل شده است؛ بسته شدن
مرز ترکمنستان و توقف کامیونها در این مرز و بازگرداندن مواد
خوراکی صادراتی از مرز نمونهای از آن است.
صفحه 4

مدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانرضوی:

پروندهتعطیلی
باغوحشمشهدبستهشد
صفحه 2

گزارش ها حاکی از تداوم وضعیت بحرانی است

آخرین وضعیت «کرونا» در خراسان رضوی
همین صفحه

سه عامل محوری برای کنترل امور و برونرفت از شرایط کنونی
اطالعات به صادرکنندگان در مورد مرزهای کشور ،ایجاد
سامانهای برخط که بالفاصله به صورت آنالین ،ورود و
خروج کاال از مرزهای مختلف را به صورت شفاف نشان
دهد تا صادرکنندگان بدانند کاالیی که صادر میکنند،
با چه شــرایطی در مرز مواجه بوده و یا با چه شرایطی
روبرو خواهد شد .با این شرایط بازرگان میتواند شرایط
صدور کاال را مدیریت کند .دومین نکته اعتماد سازی
برای کشورهای همسایه ناظر برنظارت و دقت در سالمت
کاالهای صادراتی و اطمینان دادن به واردکننده کشور

هدف صادراتی به منظور تطبیق باشرایط صدور کاال با
خواست بازارهای مختلف به لحاظ سالمت باالی کاال و
نکته سوم حمایت از صنایع کوچک و متوسط و جبران
خسارت صادرکنندگان است ،در این رابطه نیز تدابیری
به منظور همراهی الزم در حــوزه بازپرداخت مالیات
و بیمه تأمین اجتماعی و اســتمهال تسهیالت بانکی
اندیشیده شده است.
*رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت
خراسان رضوی

گزارش ها حاکی از تداوم وضعیت بحرانی است

آخرین وضعیت «کرونا» در خراسان رضوی
دنیای اقتصاد -خراسان رضوی به دلیل مسافرپذیر بودن به ویژه در ایام پایانی سال و همچنین وجود بارگاه حضرت رضا(ع) و تجمع جمعیت در این مکان
مقدس ،از جمله استان هایی است که آژیر خطر کرونا در آن به صدا درآمده است و آمارها نشان میدهد جزو  4استان اول کشور در شیوع این بیماری است.
بر اساس آمارهای اعالم شده تا روز یکشنبه  154آزمایش کرونا در استان مثبت شده و نزدیک به دو هزار نفر تاکنون در مراکز درمانی استان با عالئم کرونا
بستری شده اند و با وجود آماده باش همه دستگاه های مسوول وضعیت همچنان بحرانی است .کسب و کارها در تعلیق است و با توجه به مشکالتی که در
مرزها به وجود آمده ،واردات و صادرات از مرزهای خراسان رضوی از جمله مرز ترکمنستان با مشکل مواجه است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تائید کرده است که تاکنون  ۶۰نفر در خراسان رضوی
بخاطر عفونت حاد دستگاه تنفسی فوت کردهاند و
این افراد همچنین مشکوک به ابتالی ویروس کرونا
بودهاند.
دکتر حمیدرضا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار
ایرنا افزود ۳۱ :نفر از فوت شدگان مشکوک به کرونا
در خراسان رضوی جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم
پزشــکی مشهد و بقیه آنها ساکن حوزه جغرافیایی
دیگر دانشگاههای علوم پزشکی فعال در این استان
بودند .وی ادامه داد :بر اســاس آخرین آمارها شمار
افراد مبتال بــه ویروس کوویــد  ۱۹عامل بیماری
کرونا در سطح خراسان رضوی تاکنون به  154نفر
رسیده است.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :بیشترین تعداد افراد مبتال به کرونا در خراسان
رضوی شــامل  ۸۹نفر مربوط به مراکز زیر پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پس از آن  ۴۳نفر در
حوزه جغرافیایی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی
نیشابور هستند .رحیمی همچنین اظهارکرد :همه
دانشــگاهها و دانشکدههای ششگانه علوم پزشکی
فعال در سطح استان خراسان رضوی شامل مشهد،
ســبزوار ،گناباد ،تربتجام ،تربتحیدریه و نیشابور
تاکنون وجود افراد مبتال به بیماری کرونا را در حوزه
جغرافیایی زیرپوشش خود ثبت کردهاند.
دکتر رحیمی افزود :ظرف  ۲۰روز اخیر از  ۳۰بهمن
گذشته تا  ۱۸اســفند ماه جاری هزار و  ۷۸۷نفر با
عفونت حاد تنفسی و مشکوک به ابتالی بیماری کرونا

پارلمانبخشخصوصیبرایمقابلهبا
همه گیری ویروس کرونا اقدام کرد

ی شود /عکس از آستان قدس رضوی
ضدعفونی بخشهای مختلف حرم مطهر رضوی چند نوبت در روز انجام م 

یادداشت

ادامه یادداشت
اما در حوزه گردشگری با کنترل بیماری کرونا دغدغهها
در این حوزه کاسته شده و بتدریج شاهد رونق گردشگری
خواهیم بود .مشکل دیگر در تامین مواد اولیه برخی از
واحد های تولیدی مطرح است که ریشه آن را باید در
شــیوع بیماری کرونا در کشور چین جستجو کرد .در
شــرایط کنونی ،سه عامل محوری برای کنترل امور و
برونرفت از شرایط کنونی باید مدنظر قرار گیرد ،اولین
موضوع تشکیل ستاد اطالعرسانی برخط به منظور ارائه
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در بیمارستانهای خراسان رضوی بستری شدهاند .وی
گفت :تاکنون  ۷۵۷نفر از این تعداد فرد بیمار مراحل
درمانی را با موفقیت پشت سرگذاشته لذا بهبود یافته
و از بیمارستانها مرخص شدهاند.
zدرگذشت  4نفر در نیشابور 3 ،نفر در کاشمر و  1نفر
در قوچان

ارسال شده که نتایج آزمایش  4نفر مثبت اعالم شده و
از این تعداد یک نفر مبتال به کرونا فوت نموده است.
یزدانی اظهار کرد :اگر شیوع بیماری در شهرستان
بیشتر باشد ،در بیمارستان شهید مدرس  100تخت
وجود دارد و تــا  100تخت دیگر در همان منطقه
پیشبینی شده است ،همچنین در بیمارستان حضرت
ابوالفضل در مرحله اول  25تخت و در مرحله بعدی
 25تخت دیگر در همان بیمارستان و در مجموع تا
 150تخت آماده خدمت رسانی است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کاشمر نیز گفت:
تاکنون سه نفر که دو نفرشان از شهرهای اطراف بودند
به دلیل بیماری حاد تنفسی در بیمارستان مدرس
ادامه در صفحه2
کاشمر فوت کردهاند،
همچنین بیمارستان
حضرت ابوالفضل در
آمادهباش کامل بوده و
در صورت افزایش آمار
بیماران مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
با نهایت تاثر و تاسف پرگشودن ناگهانی مادری مهربان
محمد جوادیزدانی
در نشســت خبــری
و همسری فداکار را به شما و همه داغداران تسلیت عرض
عنوان کــرد :در حال
نموده از درگاه خدای مهربان برای آن عزیز ســفر کرده
حاضر  22نفر به دلیل
جایگاهی نیکو در آسمان هفتم مسالت می نمائیم.
بیماری حاد تنفسی در
کاشمربستریهستند،
عباسمیرزاده،رضاپرداختی،احمدفخار،اسماعیلمعتمدی،
همچنین براســاس
احمدحافظ،فرسادفیضی،عیسیمیرزاده،حمیداللهیاری،
تشخیص متخصصان
حیدرخوشنیت،بابکخلیلزاده،علیرضاصبوری،
عفونــی شهرســتان
تاکنون فقط از کاشمر
حسینناصری و شهنازرمارم
 35نمونه برای آزمایش

هوالباقی

خاندان محترم بیهقی و افسری

شیوعکرونابربازارتلفنهمراهمشهد
چهتاثیریگذاشتهاست؟

کاهش 70درصدی
فروشموبایل
صفحه 4

انجمنداروسازانخراسانرضوی:

الکلداروخانههای
خراسانرضوی
روبهاتماماست
صفحه 4

ش کرونا و دغدغههایی برای اقتصاد خراسان
چال 
حسین امیررحیمی

مدیرکل امور اقتصادی و
دارایی استان خراسان رضوی

با گسترش ویروس کرونا در  98کشور جهان و افزایش
شمار مبتالیان به بیش از 105هزار نفر و مرگ تاسفانگیز
بیش از ســه هزار و  500نفر در سراسر جهان(تا لحظه
نگارش این یادداشت) ،بررسی ابعاد اقتصادی این موضوع
با هدف تصحیح تصمیمگیریها در شرایط کنونی ضروری
به نظر میرسد .شرایط کشورمان ایران نیز با ثبت نزدیک
به شــش هزار مبتال و جان باختــن حدود  150نفر از
هموطنان عزیزمان ،در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارد.
تاکنون مراجع رســمی ،آمارهای دقیقی از خسارات
اقتصادی ناشــی از انتشار ویروس کرونا اعالم نکردهاند،
اما رئیس صندوق بینالمللی پول به موازات رشــد این
بیماری ،پیشبینی کرده بــود که اقتصاد چین در اثر
گسترش ویروس کرونا در فصل اول سال جاری میالدی
ضربه محسوسی را تجربه خواهد کرد و از سیاستگذاران
کشورهای مختلف خواسته بود تا اقدامات فوری را برای
مقابله با این بحران سرلوحه کار خود قرار دهند.
اگرچه این روزها ،به درستی موضوع حمایت و همراهی

کامل با کادر درمانی و خادمان خط مقدم مقابله با کرونا در
دستور کار کشور قرار دارد؛ اما توجه به متغیرهای اقتصادی
و مولفههای مهم پولی و مالی کشور میتواند باعث سرعت
بخشیدن به خروج از بحران و بازگشت به مسیر پیشرفت
شود .خوشبینانهترین پیشبینیها کاهش  5درصدی
تولید ملی کشور در اثر شیوع این بیماری را نشان میدهد؛
این در حالی است که چین به عنوان بزرگترین شریک
تجاری ایران در مقایسه با ایران هم در بعد اقتصادی و
هم در بعد سیاسی وضعیت بدتری را تجربه خواهد کرد.
حذف بیش از دو میلیارد سفر که یک سمت آن کشور
چین بودهاست؛ آثار اقتصادی قابل محاسبه و معناداری
را در کوتاه مدت برای این کشور به همراه خواهد داشت؛
هزینه مقابله با این بیماری نیز حدود  300میلیارد دالر
برای چین برآورد شدهاســت ،از طرفی کاهش تولید و
تعطیلی برخی کارخانهها کلیت اقتصاد این کشور را در
رکودی کوتاه مدت و مقطعی فرو خواهد برد.
در ایران نیز کاهش تولید ملی و به دنبال آن کاهش
درآمد ملی در ایام پایانی ســال منجر به محدودیت در
مصرف خانوارها شده و مواردی چون ضرورت قرنطینه
در منازل و کاهش مراسم و مناسبات دسته جمعی نیز
به کاهش مصارف جامعه منجر خواهد شد.
با توجه به روند کاهنده در رشــد آمار کرونا در چین
و تمایل بازارهای حقیقی به بازگشت به مقادیر اولیه ،به

نظر میرسد در سال  ۲۰۲۰روند غیرمعمولی به خاطر
ویروس کرونا در اقتصاد جهان شــاهد نباشیم ولی این
موضوع در ارتباط با ایران اندکی متفاوت است؛ اقتصاد
ایران در شرایطی میزبان این پدیده شوم شده که در باور
بعضی از افراد جامعه ،کرونا در ابتداییترین سطح و به
شکل ساده انگارانهای ،یک بیماری عادی و شاید ساختگی
فرض می شود .در ایران ،اگر طی روزهای آتی (به مثابه
آنچه که از مردم کشــورمان در روزهای سخت انتظار
داریم) ،باوری جمعی در خصوص ضرورت توجه صحیح
به توصیههای بهداشتی و درمانی اتفاق بیافتد و هماهنگی
الزم بین مدیریت ملی و مدیریت منطقهای داشتهباشیم،
به طور قطع شاهد بازگشت به مسیر توسعه خواهیم بود.
متاسفانه در خصوص اقتصاد خراسان رضوی ،وضعیت
تاحدودی متفاوت از دیگر استانها است و به نظر میرسد
که این خطه بیش از کل کشور ،از شیوع ویروس کرونا در
حوزههای اقتصادی آسیب ببیند ،سه دلیل زیر شواهدی
بر این ادعا هستند:
اول) نقش بارز صنایع پایدار و نوین در اقتصاد خراسان
و اتکا به توریست و تجارت در این استان و از دست رفتن
یکی از بهترین ایام ســال (عید  )1399برای میزبانی از
زائران امام رضا(ع) اســت که آثار منفی و عمیقتری بر
اقتصاد استان باقی خواهد گذاشت.
ادامه در صفحه2

سهشنبه  20اسفندماه 1398
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سال هجدهم شماره 4846

گزارش ها حاکی از تداوم وضعیت بحرانی است

یادداشت

ش کرونا و دغدغههایی
چال 
برای اقتصاد خراسان
ادامه یادداشت

دوم) ارتباط ناگزیر مردم اســتان با مرزهای شرقی ،حضور
تعداد قابل توجهی از مردم کشورهای همسایه و به خصوص
افغانستان در استان و احتمال طوالنی شدن ریشهکنی کامل
این ویروس در استان است.
سوم) سهم عمده بخش غیر دولتی در اقتصاد استان و عدم
امکان حمایت همه جانبه اقتصاد ملی از زیاندیدگان بخش
خصوصی و بازگشت با تاخیر این منطقه به مسیر تعادلی اقتصاد.
با توجه به موارد فوق و برای پیشگیری از چالش اقتصادی
ناشی از بحران اجتماعی موجود و باتوجه به وظایف و اختیارات
اداره کل امور اقتصادی و دارایی و نهادهای تابعه خانواده وزارت
امور اقتصادی و دارایی ،در اولین اقدام نسبت به نحوه محاسبه
مالیات بر درآمد هتلداران اســتان بر اساس اختیارات استانی
سازمان امور مالیاتی پیشنهاداتی ارائه شد و در ادامه با توجه
به تصمیمات سازمان امور مالیاتی در سطح ملی تسهیلگری
در حوزه مالیات و درآمدهای مالیاتی دولت برنامهریزی شد.
در اقدامی پیشرو ،بانک ملی استان و برخی از بانکهای عضو
شورای هماهنگی بانکها با افزایش اعتبار خودکار کارتهای
عابر بانک و تغییر در نحوه و کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی
و کاهش مراجعات حضوری اقداماتی قابل توجه در این شرایط
خاص را صورت دادند .اداره کل امور اقتصادی و دارایی در کنار
ســازمان مدیریت استان و استانداری در تخصیص به موقع و
مدیریــت دقیق منابع موجود در اســتان با توجه به روزهای
شلوغ پایان سال ،لحظه به لحظه در کنار ستاد پیشگیری از
کرونای استان بوده و ضمن انجام تمام امور محوله ،در باز نشر
تصمیمات اقتصادی ملی مرتبط با حوزه فعالیت خود نقش
موثری در استان بر عهده داشته است.

خبر
مدیر پایانه مرزی دوغارون مطرح کرد

صادرات 614هزار ُتن انواع کاال از دوغارون

دنیای اقتصاد -مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت :از
ابتدای ســال جاری تا کنون  ۶۱۴هزار تُن انواع کاال از
طریق پایانه مرزی دوغارون به کشور افغانستان صادر
شده است.
به گزارش ایسنا ،کریم نوایی نظامی اظهار کرد :این حجم
کاال با  ۲۴هزار و  ۵۰۰دستگاه کامیون ترانزیتی از پایانه مرزی
دوغارون شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی به سمت
کشور افغانستان صادر شده است.
وی به ترانزیــت بالغ بر  ۳۷۵هزار تُن انواع کاال با  ۱۷هزار
دستگاه کامیون به کشور افغانستان در سال گذشته اشاره کرد
و افزود :در همین مدت  ۷۷۱هزار و  ۷۲۹تُن انواع کاال با ۳۱
هزار و  ۸۰۷دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی به کشور
همسایه صادر شده بود .نوایی نظامی مطرح کرد :عمده کاالهای
صادر شده از این گذرگاه رسمی مصالح ساختمانی ،میلگرد،
بنزین و گاز مایع اســت .وی بیان کرد :پایانه مرزی دوغارون
دروازه طالیی برای تجارت و ترانزیت کاال و یکی از پرترددترین
معبرهای زمینی کشور در بخش کاال و مسافری است.
مدیر پایانه مرزی دوغارون با اعالم اینکه ترانزیت خروجی
از این معبر رســمی  373هزار تُن انواع کاال بوده ،گفت :این
مقدار کاال توسط  16هزار و  800دستگاه کامیون ترانزیت شده
است ،همچنین این پایانه رتبه پنجم ترانزیت خروجی و رتبه
سوم صادرات را بین پایانههای خروجی کشور دارد و  ۹درصد
از ســهم صادرات کشــور را از آن خود کرده است .وی اظهار
کرد :عمده کاالهای ترانزیتی از طریق این پایانه مرزی شامل
لوازم اتومبیل ،الستیک ،پارچه و باطری است .او اعالم کرد :در
بخش مسافری نیز روزانه بیش از سه هزار و  ۵۰۰نفر شامل
راننده ،مسافر و کارکنان بخشهای مختلف اداری و خدماتی
در این پایانه تردد دارند و ساالنه بیش از یک میلیون مسافر از
طریق معبر رسمی دوغارون وارد دو کشور ایران و افغانستان
میشوند .نوایی نظامی گفت :پایانه مرزی دوغارون در سال 97
رتبه نخست کشور در بخش جابهجایی مسافر با ناوگان حمل و
نقل عمومی را کسب کرده است ،امسال نیز تاکنون  127هزار
مســافر توسط  24هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و 92
هزار مسافر با  24هزار دستگاه خودرو خارج شدهاند.

آخرینوضعیت«کرونا»درخراسانرضوی
شیران:اگرمردمرعایتنکننددر 20روزآیندهتختبیمارستانیبرایبسترینداریم

ادامه از صفحه اول

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان هم
به رسانه ها گفته است :پس از اعالم نتایج آزمایشگاهی
و 43 ...نفر که دچار بیماری حاد تنفســی بودند و
عالئمی از آنفوالنزا یا کرونا ویروس داشتند ،بستری
و  31نفــر پس از انجام اقدامات الزم با حال عمومی
خوب از بیمارستان مرخص شدند و در حال حاضر
تعداد  10نفر در بیمارستان بستری هستند و دو نفر
هم فوت کردهاند .داود خوششکن با بیان این نکته
که تاکنون در شهرستان قوچان چهار مورد مثبت
ابتال به کرونا شناسایی شدهاست که از این میان سه
مورد مرخص شدهاند و یک نفر هم فوت شدهاست،
تصریحکرد :یکی از فوت شدگان یک خانم  72ساله با
بیماریهای قلبی و فشارخون و بیماریهای زمینهای
تنفسی بوده است که نتیجه آزمایش کرونا وی مثبت
قطعی بوده و اعالم شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور هم با انتشار
بیانیــه ای ،آخرین آمار مبتالیان به کرونا ویروس را
در این شهر اعالم کرد .دکتر محسن عظیمی نژاد با
اشاره به فوت  ۱۴نفر گفت :فوت چهار نفر مبتال به
این ویروس قطعی است و  ۱۰نفر دیگر مشکوک به
این ویروس بوده اند .رییس دانشگاه علوم پزشکی
تربتحیدریه هم در این باره به ایرنا گفت :از ابتدای
اسفندماه تاکنون ۱۳۳بیمار مشکوک به ابتالی به
ویروس کرونا در بیمارســتان آموزشــی  ۹دی این
شهرستان بستری شدهاند .سعید قنبری زاده گفته که
از این تعداد  ۹۶نفر تاکنون بهبود یافت ه و از بیمارستان
مرخص شدهاند.
zراهاندازی جایگاههایی برای توزیع ماسک ۱۳۰۰
تومانیدرمشهد

به گزارش ایســنا رئیس شورای شهر مشهد هم
از راه اندازی جایگاههایی در سطح شهرمشهد برای

zویروس کرونا نظام ناکارآمد توزیع را به ما نشان داد

عرضه ماسک با قیمت  1300تومان خبر داده است.
محمدرضا حیدری در صفحه توئیتر خود اعالم کرده
که به همت شهرداری مشهد ،برای تسهیل دسترسی
شهروندان و شکستن فضای انحصاری قیمت و عرضه،
جایگاههایی جهت عرضه ماســک ایجاد شده و این
ایستگاهها به مرور در نقاط مختلف شهر افزایش پیدا

می کنند .حیدری اضافه کرده که در این جایگاهها
ماسک به قیمت  ۱۳۰۰تومان توزیع خواهد شد و
قرار بوده اســت تا در روز یکشنبه  ۵۰۰۰ماسک در
این جایگاهها توزیع شود .رئیس شورای شهر مشهد
از عرضه این ماسک ها در بولوار امامت ،مقابل پارک
ملت؛ خیابان دانشــگاه ،بازار کتاب گلستان و کوی

آخرینآمارمبتالیاندراستانهایخراسان

بر اساس اعالم کیانوش جهانپور ،سخنگوی وزارت بهداشت در بعدازظهر دوشنبه تعداد مبتالیان تائید
شده به ویروس کرونا در خراسان رضوی 183نفر ،در خراسان شمالی 34نفر و در خراسان جنوبی 37نفر
گزارش شده اند .رضا شیران خراسانی نماینده مشهد مجلس هم به رسانه ها گفته اگر مردم شرایط الزم
برای جلوگیری از شــیوع این ویروس که در ابتدای ابتالی فرد پنهان است را رعایت نکنند  ،برای ۲۰روز
آینده تخت بیمارستانی برای بستری افراد مبتال به آن در مشهد وجود نخواهد داشت .زیرا در حال حاضر
ظرفیتبیمارستانشریعتی مشهدبرایبستریافرادتکمیلشدهاستوافراددر بخشنوسازبیمارستان
امامرضا(ع) کهبیشاز۶۰۰تختبیمارستانیداردبستریمیشوندکهبنابهآمارظرفیت اینبیمارستان
نیزطی ۲هفتهآیندهتکمیلخواهدشد.
شیران خراسانی اضافه کرد :از این رو اگر مردم شرایط الزم را رعایت نکنند به ناچار۲۰روز اینده در سالن ها
وسولههایبحرانکهفاقدامکاناتالزمهستندبستریخواهندشد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان
اینکه از روزهای نخســت شیوع ویروس کووید۱۹-
سامانه تلفنی به شماره  ۳۱۴۴۹۴۴۹و ۱۹۱در قالب
 ۱۵خط برای پاسخگویی و ارائه خدمات مشاوره به
شهروندان راه اندازی شد ،خاطر نشان کرد :به منظور
گسترش این خدمات ،جمعی از اعضای هیات علمی
دانشکده پرستاری برای پاسخگویی به شهروندان در
این ستاد مستقر شدند.
به گزارش فــارس امیررضا صالح مقدم از اجرای
طرح آموزش ضربتــی نیروهای داوطلب به منظور
همکاری در بخش خدمات در مراکز درمانی خبر داد
و تصریح کرد :با توجه به کمبود پرسنل خدماتی و
کمک بهیار در مراکز خط مقدم درمان بیماران مبتال
به کرونا ،با همکاری و هماهنگی اعضای هیات علمی
دانشــکده پرستاری و مامایی طرح آموزش ضربتی
نیروهــای داوطلب به اجرا در آمد .وی افزود :در این
طرح افرادی که توسط سازمان بسیج جامعه پزشکی
معرفی میشــوند تحت آموزش قرار میگیرند تا به
صورت داوطلبانه و کوتاه مدت زیر نظر مســؤوالن
پرستاری بیمارستانها خدمت کنند.
zدرگذشتیکنمایندهادوارمجلسبهدلیلکرونا

خبر آخر اینکه متاســفانه محمدرضا راه چمنی
نماینده  4دوره مردم ســبزوار در مجلس شــورای
اســامی روز گذشته بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
آقای راه چمنی در دولت اصالحات رئیس ســازمان
بهزیستی کشور بود و در یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی هم از حوزه انتخابیه تهران
نامزد شــده بود .راهچمنی در هنگام مرگ  64سال
سن داشت.

ناکارآمد توزیع ما از گذشته هم معلوم بود ،اما در
این وضعیت به دلیل حساسیت باالتر ،شدت خود
را بهتر نشان داد .اکنون فرصتهای بزرگی ایجاد
شده تا افرادی روی نظام توزیع کار کنند تا زمانی
که محصوالت تولید و خدماتی ارائه میشود ،هزینه
سر بار آن به دلیل ناکارآمدی نظام توزیع باال نرود
که مصرفکننده نتواند هزینه را پرداخت کند ،به
همین دلیل اگر نظام توزیع خود را کارآمد کنیم،
محصوالت و خدمات تولیدی به ارزانترین شکل
ممکن به دست مصرفکننده نهایی میرسد و
قیمتها کاهش و تقاضــا افزایش مییابد .وی
ادامه داد :نکته دیگر در ســازماندهی اســت که
نشان میدهد نظام تدبیر و سیاستگذاری ما باید
حتما به فکر سازماندهی مناسب برای مواجهه با
چنین مسائلی باشد ،قبل از آن فکر کند و نقشه
راه مناســبی برای این مسائل داشته باشد ،این
فرصتی برای دانشگاهها و مراکز علمی است که
روی این مسائل کار کنند تا نقشه راه مناسبی برای
مدیریت چنین مباحثی داشته باشیم.

zمشاغل خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا
میبینند

ســخدری بیان کرد :از نظر متغیرهای کالن
اقتصادی ،نرخ بیکاری هم تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت؛ بسیاری از مشاغل خصوصا مشاغل حوزه
خدماتی مانند گردشگری آسیب میبینند ،زیرا
محصوالت آنها قابل ذخیره نیست ،به همین دلیل
باید نظام گردشگری خود را تغییر دهیم .مشاغل

متوسط و خرد هم آسیب میبینند ،اما مشاغل
خدماتی در کوتاهمدت آسیب بیشتری میبینند،
زیــرا درآمد خود را از دســت میدهند .جبران
آسیبهای آنها تنها وظیفه دولت نیست ،وظیفه
جامعه نیز هست .مدیر مرکز تجاریسازی فناوری
جهاددانشگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد:
با وجود وضعیت پیش آمده نرخ بیکاری ما تحت
تاثیر قرار میگیرد که باید فکری برای آن بکنیم،
بــا فرصتهای جدیدی که ایجاد میشــود و با
تاثیری که روی محیط کســب و کار میگذارد،
باید چابکتر و سریعتر حرکت کنیم تا بتوانیم در
سالهای آینده این مسائل را جبران نماییم .سرعت
ترخیص در گمرک بسیار افزایش یافته و سرعت
تصمیمگیریها ســریعتر شده ،آیا این وضعیت
نمیتوانست از قبل از کرونا باشد؟
وی بــا بیان اینکه در این فضا پویشهایی راه
افتاده که در حال شــکل دادن تغییر اجتماعی
بوده و این نتیجه ایجاد تغییر در سطح فکر مردم
اســت ،عنوان کرد :اتفاقی که اکنون در حال رخ
دادن بــوده ،در ذهن ما این را تداعی میکند که
برای من مهم است حال همسایه ،خانواده ،شهر
و استانم خوب باشد .این فضای همدلی را ویروس
کرونا به ما گوشزد کرد ،ما به چیزهایی عادت کرده
و زندگی کردن را فراموش کرده بودیم .تغییرات
فناوری نیز مورد بحث است .بحث آموزش از راه
دور مطرح شده ،اما آمادگی و زیرساخت الزم وجود
ندارد تا چند ماه در بستر دیگر آموزش ببینیم.

سخدری گفت :ما همراه با این تغییرات شگرف
نیاز به انعطافپذیری ،خالقیت و چابکی داریم.
خالقیت و نوآوری غیر قابل اجتناب است ،بنابراین
باید به مسیرها ،منابع ،روشها ،بازارها ،محصوالت
وخدمات جدید فکر کنیم که این موارد در این فضا
خود را به صورت جدی نشان میدهد.

zنرخ مرگ و میر کسب و کارها در دنیای جدید در
حال افزایش است

سخدری گفت :نرخ مرگ و میر کسب و کارها
در دنیای جدید و زمانی که در فضای تغییر قرار
میگیرد ،در حال افزایش است .خود محیط کسب
و کار باید بتواند به سرعت از یک محیط به محیط
دیگر تغییر کند ،این چابکی محیط کسب و کار
بوده که بحث کالن اقتصادی است .مدیران کسب
و کار باید آمادگی داشــته باشند و این تنها در
سطح کالن نیست ،بلکه در سطح کسب و کارها
نیز وجود دارد ،آنها باید یاد بگیرند در این شرایط
کار کنند و هوشیار و عاقل باشند.
مدیر مرکز تجاریسازی فناوری جهاددانشگاهی
خراسان رضوی با بیان اینکه عوامل بینظمی بسیار
زیاد ،شدید و سریع شدند ،عنوان کرد :نظام تدبیر
اقتصادی چه در سطح کالن و چه در سطح خرد
یعنی کســب و کار ،تعادل پویا بین بینظمی و
نظم اســت و آنها در این وســط قرار میگیرند،
موفق خواهند بود و این نیازمند انعطافپذیری،
آگاهی و اضطراب ،عملگرایی و مخاطرهپذیری
خردمندانه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

پرونده تعطیلی باغوحش مشهد بسته شد

دنیای اقتصاد -مدیرکل حفاظت محیط زیست
خراسان رضوی گفت :با توجه به انجام اصالحات
و رفع سوء مدیریت در باغ وحش مشهد ،پرونده
تعطیلی این مجموعه و منحل شدن آن بسته
شده است.
ی دوستداران
به گزارش ایرنا ،بیش از یک سال پیگیر 
محیط زیســت ،متولیان حفاظت محیط زیست و

مدعیالعموم به ثمر نشســت و سرانجام باغ وحش
مشهد بر مدار قانون و استانداردهای زیست محیط
قرار گرفت.
تورج همتی اظهار کرد :خوشبختانه شاهد اجرای
دستورالعملهای زیست محیطی ،رعایت استانداردها و
فضاسازی محیط طبق نظر کارشناسان محیط زیست
برای گونههای مختلف در این مجموعه هستیم.

محیطکاریامندربرابرکرونا

سیدی ،صبای  ۶۹خبر داده است.

کرونامسیرتولیدرا ازچینوشرقآسیاتغییرخواهدداد

ســخدری با بیان اینکه ویــروس کرونا نظام
ناکارآمد توزیع را به ما نشان داد ،یادآور شد :نظام

توصیههاییکمتخصصطبکاربرایپیشگیری
از ابتال به کرونا ویروس در بنگاه های اقتصادی:

zمشاوره اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری به
شهروندان

مدیر مرکز تجاریسازی فناوری جهاد دانشگاهی مشهد مطرح کرد

دنیای اقتصاد -مدیر مرکز تجاریســازی
فناوری و اشتغال دانشآموختگان سازمان
جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت :در
سطح کالن ظاهرا بحث تغییرات اجتماعی
بسیار مهم شده و ویروس کرونا این را نشان
داده اســت .تغییراتی که در حوزه محیط
اجتماعی و محیط زیست اتفاق میافتد ،بحث
بسیار مهمی شده که شاید جزو متغیرهایی
نبود که تاکنون مدنظر قرار میگرفته ،حتی
ممکن است با توجه به ویرس کرونا ،هاب تولید
تغییر کند و از چین و شرق آسیا به مکزیک و
آمریکای التین منتقل شود.
به گزارش ایسنا ،جواد سخدری
تصریح کرد :وقتــی از منظر
کارآفرینی به ویروس کرونا نگاه
میکنید میتوانید در آن هم
تهدید و هم فرصتببینید .یکی
از تهدیــدات در کوتاهمدت تورمــی بود که در
کاالهای غذایی ایجاد شد ،اما بعد این مشکل را با
نظــام تدبیــر در بلندمدت تعدیــل میکنند.
سیستمهایتولیدکنندهموادبهداشتیوهمچنین
نظام توزیع ما آمادگی چنین وضعیتی را نداشتند،
بنابراین دلیل نابسامانیها در فضای محصوالت
بهداشتی تنها نتیجه کمبود نیست.

خبر

وی با اشــاره به تغییر مدیریت داخلی مجموعه و
انجام اقدامات اصالحی خوب طی دو ماه گذشته در
این مجموعه اضافه کرد :اوضاع این مجموعه از نظر
محیط زیســتی و زیست گونههای مختلف جانوری
مناسب ارزیابی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با
بیان اینکه باغ وحش مشــهد یکــی از مدرنترین
مجموعههای نگهداری حیوانات در کشور است افزود:
قرار داشتن این مجموعه در منطقه شهری مشکلی
نیست که بخواهیم به خاطر آن این واحد ارزشمند را
تعطیل کنیم زیرا باغ وحشهای اغلب شهرهای کشور
نزدیک یا در محل شهر واقع شدهاند.
همتی گفت :رعایت استانداردها و دستورالعملهای
زیست محیطی در این مجموعه بروز مشکالت احتمالی
را به حداقل میرساند لذا مشکلی از این باب نداریم.
وی افزود :هم اکنون تمامی گونههای این مجموعه
دارای میکروچیپ هستند و کنترل شبانهروزی این
گونهها توسط متخصصان و کارشناسان حیات وحش
در حال انجام است.
میکروچیپ یک ریزتراشــه به کوچکی یک دانه

برنج اســت که در زیر پوست ،داخل حفره بینی ،و
قســمتهای مختلف بدن انسان یا حیوان با سرنگ
مخصوصیتزریقمیشود.میکروچیپهاانواعمختلفی
دارند برخی انواع آن برای شناسایی ،برخی در پزشکی،
برخی برای جاسوسی و شنود و برخی برای خواندن و
هک مغز و کنترل ذهن استفاده میشود.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی در خصوص
تعدیل گونههای جانــوری این مجموعه نیز گفت:
تعدادی از گونهها به سایر باغ وحشهای کشور منتقل
شده اند تا به این ترتیب استانداردسازی و آمادهسازی
فضای زیست برای دیگر گونهها با در نظر گرفتن فضای
فیزیکی موجود در باغ وحش مشهد امکان پذیر باشد.
همتی افزود :بنابراین به واسطه این انتقال ،رعایت
استانداردها و فضای زیست برای گونههای نگهداری
شده در این مجموعه به راحتی انجام شد.
zکرونا و تعویق صدور مجوز باغ وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با
بیان اینکه قرار بود جلسهای با موضوع رسیدگی به
موضوع صدور مجوز برای باغ وحش مشــهد برگزار
شود گفت :شیوع بیماری کرونا و پیامدهای ناشی از

آن موجب لغو چندین باره این جلسه شد.
همتی افزود :به صورت کلی صدور مجوز برای این
مجموعه انجام خواهد شد تا بخشی از مشکالت ناشی
از فقدان مجوز ،برطرف شود .وی ادامه داد :باغ وحش
مشهد به دلیل نداشتن مجوز نمی توانست از خدمات
دامپزشکی اداره کل دامپزشکی و خدمات اداره کل
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی استفاده کند.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت :بنا شد
برای این مجموعه فعال مجوزی یک ساله صادر شود تا
شاهد برطرف شدن مشکالت مرتبط با مجوز باشیم.
همتی افزود :عالوه بر این کارگروه ساماندهی باغ
وحش مشهد فعال است و تصمیمات سه جانبه از سوی
اداره کل محیط زیست ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد و اداره کل دامپزشکی با کنترل مرتب
وضعیت این مجموعه در حال اخذ و اجرا است.
وی ادامه داد :باغ وحش وکیلآباد مشــهد یکی از
مجموعههای ارزشمند ،نوستالژیک و خاطره ساز برای
مردم ایران و شهروندان این شهر است و خوشبختانه
با رعایت اصول و موازین قانونی شاهد تداوم فعالیت
قانونی این مجموعه خواهیم بود.

یک متخصص طب کار و کارشــناس پیشگیری از
بیماریهای شغلی تاکید میکند :اگر تعطیلی محیط
های کسب و کار امکانپذیر نیست ،بایستی دورکاری و
یا کاهش تعداد پرسنل از طریق شیفت بندی در دستور
کار قرار بگیرد.
فرزانه سادات چاووشی ادامه میدهد :هر چند
که تعطیلی بنگاه های اقتصادی بهترین راهکار
برای پیشگیری از ابتال به کورنا ویروس است
اما این راهکار به دلیل مشکالت معیشتی و
اقتصادی برای کارگران و کارفرمایان پاسخگو
نیست ،لذا دورکاری و شیفت بندی پرسنل بهترین راهکار در
این شرایط می باشد .به هر میزان که حضور پرسنل در محیط
های کاری کاهش پیدا کند ،سرعت انتقال کرونا ویروس کاهش
خواهد یافت .حال اگر دورکاری در محیط های کســب و کار
امکان پذیر نیست ،بایستی کاهش تعداد پرسنل از طریق شیفت
بندی در دستور کار قرار گیرد.
به گــزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراســان رضوی،
چاووشی تصریح می کند :با توجه به اینکه بیماری کوئید 19
(کرونا ویروس) شباهت بسیاری با ویروس آنفوالنزا از جمله راه
های انتقال مشابه دارد ،باید توصیه های پزشکی در این خصوص
بسیار جدی گرفته شود.
چاووشی یادآور می شود :اغلب افرادی که به این بیماری مبتال
می شوند ممکن است عالیم خفیفی مانند کوفتگی ،خستگی
عضالنی ،تب خفیف داشته باشند و عالیم شان به طور کامل
بهبود پیدا کند اما در مقابل افرادی هستند که به این بیماری با
شدت بیشتری مبتال می شوند که نیاز به بستری در بیمارستان
دارند .با این حال باید به این مهم توجه شود که شاغالن بیش
از  40سال سن که نقص سیستم ایمنی دارند و یا به بیماری
هایی همچون دیابت ،تنفسی ،قلبی ،عروقی ،سرطان و  ...مبتال
هستند بیش از دیگران در معرض کرونا ویروس قرار دارند.
وی به مهم ترین اقداماتی که باید در محیط های کاری برای
پیشگیری از ابتال به این بیماری اشاره دارد و متذکر می شود:
نظافت و بهداشت در محیط کار بسیار جدی گرفته شود ،لذا باید
سطوح و اشیای مشترک در محیط کار همچون میز ،صندلی،
تلفن ... ،به طور مرتب تمیز و ضدعفونی شود.
این کارشناس طب کار خاطر نشان می کند :کارکنان به شست
و شوی منظم دست ها و رعایت نظافت شخصی تشویق شوند.
عالوه بر آن ،نصب پوسترهایی با محتوای توصیه های بهداشتی
در خصوص پیشگیری از ابتال به کرونا ویروس در مکان های در
معرض دید ،در دستور کار قرار بگیرد.
وی بیان می کند :همچنین ظروف حاوی مواد دستشویی و
ضدعفونی کننده به طور مداوم چک شده و نسبت به پُر کردن
این ظروف اقدام شود .مدیران تا حد امکلن ماموریت ها ،اعزام
ها و سفرهای کاری غیرضرور را(به ویژه به کانون های ابتال به
کرونا ویروس) برای نیروی کار خود به تعویق بیاندازند اما در
صورت ضروری بودن انجام سفر ،بایستی مشاوره های الزم از
سوی پزشک و پیش از اعزام به فرد ارائه شود.
وی تصریح می کند :برگزاری تجمعات و مراسم ها در محیط
های کاری باید به حداقل ممکن برســد و یا به تعویق بیفتد.
مدیران باید مجدانه از ورود هر فردی با هرگونه عالیم خفیف
به محیط های کاری جلوگیری نمایند.
چاووشــی یادآور می شــود :مدیران باید با تهیه پک های
بهداشتی و توزیع آن میان کارکنان و پرسنل کارگاه ها و بنگاه
های اقتصادی ،به تامین اقالم پیشگیرانه و مهار موج ابتال ،کمک
کنند .از سوی دیگر ،باید در محیط داخلی دفاتر و کارگاه ها،
نظارت الزم انجام بگیرد تا ماسک ها و دستمال کاغذی های
مصرف شده در سطل های زباله درب دار انداخته شوند .رعایت
فاصلــه میان افراد(حداقل یک متر) ،پرهیز از دســت دادن و
روبوســی کردن و ...بعضی دیگر از نکات مهم و اولیه ای است
که باید در هر محیطی مورد توجه قرار بگیرد.
وی پیشنهاد می کند :در صورت امکان ،سقفی برای تعداد
مراجعان به بنگاه های اقتصادی تعیین شود .البته به گونه ای
که مخل خدمات رسانی مراکز مهم نباشد .باز هم کاهش ساعات
کاری و فراهم شدن امکان دورکاری را مورد تاکید قرار می دهیم.
این متخصص طب کار خاطر نشان می کند :به هر میزان که
این توصیه ها توسط کارفرمایان و کارگران جدی گرفته شود،
به همان میزان از ســرعت ابتال به این بیماری در جامعه مان
کاسته شده و این شرایط بحرانی را پشت سر خواهیم گذاشت.

امورآگهیهای
  روزنامه «دنیای اقتصاد»
درمشهد
0912 419 86 35
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در اتاق بازرگانی خراسان رضوی و به واسطه فعالیت کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی انجام میشود

چاره جویی برای حل مشکالت دیرینه

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -قوانین قدیمی و
بخشنامه های دست و پاگیر مالیاتی ،کار و تامین
اجتماعی و عدم تطابق آنها با شرایط حال حاضر
کشور و بنگاههای اقتصادی یکی از موضوعاتی
است که در سالهای اخیر بارها و بارها از سوی
فعاالن اقتصادی و تشــکلهای بخش خصوصی
مطرح شده است .تا دو ســال پیش و در دوره
هشتم فعالیتهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی،
این تشــکل دارای کمیسیونی به نام کمیسیون
حقوقی بود؛ کمیســیونی که وظیفهاش بررسی
مسائل حقوقی فعاالن اقتصادی به ویژه در مباحث
مالیاتی و بیمه ای و قانون کار و راهنمایی آنها بود؛
اما در دوره نهــم ،اعضای هیات نمایندگان اتاق
مشهد تصمیم گرفتند این کمیسیون در یک بعد
ماجرا ،مشخصا با نام مالیات ،کار و تامین اجتماعی
فعالیت کند تا مباحث هم با دقت و تمرکز بیشتری
در این سه حوزه پیگیری شود و جمع بندیهای
خود را برای پیگیری نهایی به شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی برساند .این کمیسیون با
هدف بررسی قوانین مخل کسب و کار ،شناسایی
و پیشنهاد اصالح آن ،بررسی دائمی بخشنامهها و
دستورالعملهای مرتبط با بخش خصوصی و ارائه
پیشنهادات در این رابطه ،رسیدگی به مشکالت
اعضای اتاق بازرگانی پیرامون موضوعات مربوطه،
ارائه آموزشــهای مستمر ،ترویج و اطالعرسانی
مباحث علمی و عملیاتی در خصوص موضوعات
مربوطه و در نهایت ایجاد هم افزایی و مشارکت
تشکلهای تخصصی از جمله اهداف تشکیل این
کمیسیون به شمار میرود.
«احمد اثنی عشری» رئیس کمیسیون مالیات ،کار و
تامین اجتماعی اتاق مشهد از تقسیم اعضای کمیسیون
در  3کارگروه تخصصی و بررســی دقیق موضوعات در
این سه حوزه به عنوان یکی از نخستین اقدامات انجام
شده در کمیسیون نام می برد و میگوید :بررسی کلیه
لوایح و طرحهای در دستور کار مجلس در کارگروههای
تخصصی ،ارائه نظرات پیشنهادی و اصالحی کمیسیون
به شورای گفتوگو ،بررسی نامه ها و درخواستهای اعضا
و ارائه راهکارهای قانونی و بعضا با توجه به فراگیر بودن
مشــکالت تصمیم گیری در ارتباط با انجام مکاتبات
بــا مراجع ذیصالح از دیگر اقداماتی اســت که در این
کمیسیون انجام شده است.
اثنی عشــری درباره اقدامات انجام شده در سه حوزه
کمیسیون بیان میکند :پیگیری اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم و ارزش افزوده ،اصالحیه آیین دادرسی مالیاتی
موضوعات مربوطه و ارائه نظرات کمیسیون در قالب نامه
به شــورای گفتوگو مواردی است که در این حوزه در
دستور کار قرار دادیم .در حوزه تامین اجتماعی هم به
بررسی بخشنامه و اصالحیه برخی بخشنامهها ،انعکاس
آن به سازمان تامین اجتماعی ،بررسی موضوعات بازرسی
دفاتر قانونی و همچنین ایجاد تعامل سازنده با موسسه
حسابرسی تامین اجتماعی پرداختیم.
رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق
مشــهد میافزاید :در حوزه کار هم درباره اصالح قانون

کابلی:بیشترینمعضلمانبود
وحدت رویه در اجرای مصوبات در
سطح کشور است که به درستی اجرا
نمیشود و گاه نسبت به بخشنامه های
سازمان و در رابطه با پیمانکاران در
استانها به طور سلیقه ای رفتار میشود

برای بررسی بیشتر و درخواست بازنگری آن به اتاق ایران
ارسال شد ،به عنوان برخی اقدامات انجام شده در کمیته
مالیاتی نام میبرد .این عضو کارگروه مالیاتی اتاق اشاره
ای هم به برخی بخشنامه های مالیاتی و محدودیتهای
ناشی از آنها برای بنگاههای اقتصادی میکند و میگوید:
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای که هشتم مردادماه
امســال صادر کرد ،دو هدف اساســی داشت؛ کمک به
مودیان مالیاتی و تشــویق آنان به تسویه بدهی خود از
طریق بخشودگی پلکانی جرایم مالیاتی با نرخی بیش از
نرخ تسهیالت بانکی ودستیابی به اهداف بودجه وصولی
بدون آنکه فشار مضاعفی بر فعال اقتصادی وارد کند .اما
این سازمان  27مردادماه با صدور بخشنامه توضیحی و
تکمیلی ،اهداف بخشنامه قبلی را تغییر داد .با صدور این
بخشنامه واحدهای اقتصادی که توان پرداخت نه ترتیب
پرداخت را ندارند ،از مزایای توافق در قالب ماده  238قانون
مالیاتهای مستقیم خودداری و به هر روش زمان قطعیت
مالیاتی را از این راه به تاخیر خواهند انداخت .مرشد می
افزاید :همچنین بر اساس بند  3بخشنامه  45اختیارات
بخشودگی مدیران کل استانها در سال  1399محدود و
کاهش یافته است که این موضوع هم مشکالتی را برای
بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

zاز سال  88تاکنون  100درصد مالیات استان محقق
نشدهاست

کارهای سخت و زیان آور و بررسی آیین نامه برگزاری
شوراهای اسالمی کار جلساتی داشته ایم که در این مدت
اندک به جمع بندی مناسبی در این رابطه رسیدهایم.

zنبود وحدت رویه در اجرای مصوبات شورای گفتوگو
دربارهمسائلتامیناجتماعی

«رحیم کابلی» عضــو کارگروه تامین اجتماعی این
کمیسیونهمدربارهمهمترینمشکالتکنونیبنگاههای
اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی میگوید :وصول لیست
بیمه کارفرماهایی که دچار مشکالت مالی و اقتصادی
هستند ،درنظر گرفتن آخرین سال پرداختیهای بیمه
در حسابرسی های تامین اجتماعی که در سال  95به
تصویب شورای گفتوگو رسید اما بعضا و دربرخی موارد
به درستی اجرا نمیشود ،تقسیط بدهیهای بنگاههای
اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی طبق قانون و موضوع
ماده 37قانون تامین اجتماعی درباره لزوم پرداخت تمامی
بدهیهای واحدهای زیرمجموعه یک شرکت در هنگام
واگذاری هر یک از واحدها از جمله موضوعاتی است که
از سوی فعاالن اقتصادی مطرح میشود .وی ابراز میکند:
ما جلساتی با نمایندگان کارفرماها درباره وظایف آنها برای
حضور در هیاتهای تشخیص مطالبات و نحوه پیگیری
اعتراضات کارفرماها و نقشی که آراء آنها در صدور رای
هیاتها داشــته ،برگزار کردهایم .کابلی یادآور میشود:
بیشترین معضل ما نبود وحدت رویه در اجرای مصوبات
در سطح کشور است که به درستی اجرا نمیشود و گاه
نسبت به بخشنامه های سازمان و در رابطه با پیمانکاران
در استانها به طور سلیقه ای رفتار میشود.
به گفته این عضو کمیته تامین اجتماعی اتاق مشهد
بحث ماده  37قانون تامین اجتماعی موضوع مهم دیگری
اســت که استان با آن درگیر است؛ به موجب این ماده
قانونی واحد تولیدی که به دنبال معامله یکی از امالک
خود است ،باید قبل از آن تمامی بدهیهای پالکهای خود
در سراسر کشور را پرداخت کند .این موضوع در ابتدای
اسفندماه پارسال در شورای گفتوگو مطرح و پیشنهاد
شد تسویه حساب همان پالک مدنظر قرار گیرد اما این
تصمیم در نهایت موکول به این شد که سران قوا درباره
آن تصمیم گیری کنند.

مالیات ،کار و تامین اجتماعی میگوید؛ او با بیان اینکه
«ما ســعی میکنیم در حد اعال با کمیسیونهای اتاق
تعامل داشته باشیم» یادآور میشود :نباید این را نادیده
گرفت که بخشی از مشکالت موجود به خاطر قوانین و
مقررات و عدم تطابق شــرایط کشور با قوانین جاری و
ساری است که به نظر میرسد در این حوزه باید اتفاقاتی
بیفتد و کمیسیون میتواند در شناسایی اشکاالت موجود
و موانعی که در حوزه تولید وجود دارد ،موثر باشــد تا
بررسی و در نهایت رفع شود.
برخی بنگاههای اقتصادی مدعی سختگیریهای تامین
اجتماعی در خراســان رضوی هستند؛ نظام خیرآبادی
در پاســخ به این موضوع تصریح میکند :قانون تامین
اجتماعی درســال  54مصوب شده و الحاقات مختلفی
داشــته که در سنوات مختلف عوض شده است .اما به
طور مثال در بحث ماده  37قانون تامین اجتماعی که از
سوی استاندار به ستاد تدبیر هم ارجاع شد ،با صراحت
ماده قانونی مواجهیم که خارج از آن نمیتوان عمل کرد
به همین دلیل میگوییم نیاز است تغییراتی درقانون رخ
بدهد .ما خارج از قوانین و دســتورالعملها نمیتوانیم
عمل کنیم و این موضوع در کل کشــور اجرا میشود؛
درحالیکه شرایط حال حاضر متفاوت است و قوانین باید
تا حدی منعطفتر شود.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه
«الزم است با توجه به شرایط موجود مواردی به قانون
اضافه شود» ،میگوید :در حوزه خریدهای خارجی در
قانون تامین اجتماعی دو مبحث معافیت خرید خارجی از
پرداخت حق بیمه به شرط داشتن کارت سبز گمرکی و
باز شدن ال سی مطرح است که در شرایط فعلی اقتصادی
امــکان این دو مورد وجود ندارد و طبیعتا باید مواردی

رحیمی :باید ببینیم با توجه به مشکالت
ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر
آن بر کسب و کارها رقم درآمد
مالیاتی خراسان رضوی در پایان سال
به چه عددی میرسد و چه میزان از
zلزوم منعطفتر شدن برخی قوانین در شرایط کنونی
اما «سیدمحســن نظام خیرآبادی» مدیرکل تامین  4100میلیارد تومان مالیات پیش بینی
اجتماعی خراســان رضوی هــم در گفتوگو با دنیای شده ابتدای سال محقق خواهد شد؟

اقتصاد از اســتقبال این اداره کل از تشکیل کمیسیون

بــرای کمک به اجرای این موضوعات به ما کمک کند.
شاید ما در هیاتهای تشخیص مطالبات تا حد ممکن
کمک کنیم اما کارشناس شعبه ما نمیتواند از قانون و
دستورالعملی که مکلف به اجرای آن است ،عدول کند.
نظام خیرآبــادی درباره تعــداد واحدهایی که برای
واگــذاری به دیگری به خاطر مــاده  37قانون تامین
اجتماعی و الزامات آن دچار مشکل شده اند ،میگوید:
 132شرکت که توسط بانکها تملیک شده اند و با این
ماده قانونی دچار مشــکل بودند ،امروز به  55شرکت
رسیده اند و مشکل سایر واحدها با راهکارهای موجود
مرتفع شده است .وی ادامه میدهد :از  55شرکتی که
از سوی شورای عالی بانکهای استان به ما اعالم شده،
مشــکل  15مورد طی توافق با مدیونین حل شده اما
مشکل  40شرکت همچنان باقی است.
صراحت قانون درباره این شرکتها این است که برای
پاسخ به استعالم محضر برای نقل و انتقال یک واحد ،همه
واحدهای یک شرکت نباید بدهی داشته باشند .مدیرکل
تامین اجتماعی استان یادآور میشود :اتاق بازرگانی هم
در این زمینه پیگیر است و در ستاد تدبیر خراسان رضوی
هم موضوع مطرح شد اما چون این ستاد جایگاه تغییر
قانون را ندارد ،موضوع مسکوت ماند و قرار شد از طریق
نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی سران
سه قوه موضوع بررسی شود.
zچالشهایپیشرویبنگاههاباآییننامهماده 219قانون
مالیاتهایمستقیم

اما مشکالت مالیاتی بنگاههای اقتصادی موضوع مهم
دیگری اســت که در کمیســیون مالیات ،کار و تامین
اجتماعی اتاق مشهد بررسی میشود؛ مهران مرشد عضو
کارگروه مالیات اتاق مشــهد توضیحی درباره مباحث و
مشکالت مالیاتی پیش روی فعاالن اقتصادی میدهد؛
او به آیین نامه ماده  219قانون مالیاتهای مستقیم که
نحوه رسیدگی به عملکرد واحدهای اقتصادی در سال
 98را بیان کرده ،به عنوان یکی از موارد چالش زا برای
بنگاهها در سال آینده اشاره میکند و میگوید :این آیین
نامه با توجه به تغییراتی که در طرح جامع مالیاتی به وجود
آمده ،از مهرماه سال آینده و زمان حسابرسیهای مالیاتی
مشکالت زیادی به دنبال خواهد داشت .مرشد از بررسی
بودجه سال  1399و محدودیت های موجود در وصول
درآمد مالیاتی کشور با نگاه ویژه به وضعیت مالیاتی استان
و بخشنامه های مکرر بخشودگی جرایم و مشکالت آن که

حــدود یک ماه پیش بود کــه «یحیی یعقوبنژاد»
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در جمع اعضای
هیــات نمایندگان اتاق مشــهد اذعان کــرده بود که؛
« تا پایان ســال  ،98باید 4هزار و 100میلیارد تومان
مالیات از مجموع منابع موجود در استان تامین کنیم.
سهم درآمدی مالیات این خطه در سال جاری نسبت به
سال  ،97هزار میلیارد تومان افزایش داشته و اگر الیحه
بودجه  99هم تصویب شود ،باز هزار میلیارد تومان دیگر
به این عدد افزوده خواهد شد».
به گفته یعقوب نژاد «از ســال  88تاکنون ،خراسان
رضوی در هیچ سالی 100درصد درآمدهای پیش بینی
شده خود را در بخش مالیات محقق نکرده است .جالب
اینجاست که بعضی استان ها در همین شرایط دشوار
اقتصادی صددرصد و گاهی بیشتر از درآمد تعیینی خود
را محقق کردهاند اما تالش ما بر تعامل با بخش خصوصی
تمرکز داشته است».
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره راهکارهای
کاهش فشار بر بخشهای شناسنام هدار و شفاف ،میگوید:
افزون شدن پایههای مالیاتی ،شناسایی مالیاتگریزان،
حذف حداکثری معافیتهای مالیاتی و ...عمده ترین گام
ها در این بخش به شــمار می آیند .البته در این میان،
گروهی هم هستند که در الیه خاکستری اقتصاد قرار
می گیرند و تا به امروز ،کمتر از ظرفیت درآمدیشان،
مالیاتپردازی داشــتهاند که سهم مالیاتی آنها نیز باید
واقعی شود .باید ببینیم با توجه به مشکالت ناشی از شیوع
بیماری کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها و قول مسووالن
برای مساعدت با فعاالن اقتصادی در زمینههای مالیاتی،
تامین اجتماعــی و معوقات بانکی ،رقم درآمد مالیاتی
خراســان رضوی در پایان سال به چه عددی میرسد و
چــه میزان از  4100میلیارد تومان مالیات پیش بینی
شده ابتدای سال محقق خواهد شد؟

خیرآبادی :ما خارج از قوانین و
دستورالعملهانمیتوانیمعملکنیم
و این موضوع در کل کشور اجرا
میشود؛ درحالیکه شرایط حال حاضر
متفاوت است و قوانین
باید تا حدی منعطفتر شود

پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا اقدام کرد

تشکیل ستاد پیشگیری از کرونا در اتاق مشهد

دنیای اقتصاد -اتاق بازرگانی خراسان رضوی
در راستای مشارکت برای مقابله با همهگیری
ویروس کرونا (کوئید  )19و تبعات این بیماری
برای محیط کسب و کار ،اقدام به تشکیل ستاد
پیشگیری از کرونا و ایجاد دو کمیته تخصصی
در ذیل آن کرد.
غالمحسین شــافعی رئیس اتاق ایران در جلسه
با برخی مسووالن اتاق مشهد ،با تأکید بر اهمیت

توجــه به نکات پیشــگیرانه در مواجهه با بیماری
کرونا (کوئید  )19از سویی آحاد جامعه ،متذکر شد:
این بیماری اپیدمیک را باید همه ما جدی بگیریم
و در پیشــگیری از انتشار آن نیز همه مردم تالش
و مشارکت کنند .بحران ناشی از این بیماری ،ابعاد
مختلفی از جامعه را متاثر از خود ســاخته که باید
تماما مورد بررسی قرار بگیرند.
وی افزود :مســوولیت اجتماعی پارلمان بخش

خصوصــی ایجاب میکند تا با همــه توان در این
حوزه فعال شویم .در واقع ،کمیسیون مسوولیتهای
اجتماعی اتاق نیز در همین راستا و برای ورود موثر به
چنین بحرانهایی تشکیل شده و در وضعیت موجود
می تواند نقش موثری را ایفا نماید.
شافعی خاطرنشــان کرد :کسب و کارها خرد و
کالن در کشور به واسطه تبعات ناشی از این بیماری
به چالش های جدی دچار شده اند و دولت باید با
همه توان بسته ها و برنامه های حمایتی خود را بنابر
پیشنهاد بخش خصوصی ،به مرحله اجرا درآورد.
ق بازرگانی به همراه اتاقهای
وی توضیح داد :اتا 
اصنــاف و تعــاون در نامهای بــه رئیسجمهور،
پیشنهاداتی را در باب حمایتهای ویژه از بخشهای
مختلف اقتصادی تــا شــهریور  ،99ارائه کردند.
استمهال سررسید اقساط تسهیالت بانکی ،مساعد
در بحث حق بیمه سهم کارفرما و بدهیهای قبلی به
سازمان تأمین اجتماعی ،استمهال یا تخفیف مالیاتی
برای عملکرد سال  ،1398تأمین سرمایه در گردش با
شرایط سهل و نرخ حمایتی جهت واحدهای تولیدی
و تجاری و ...بخشــی از این پیشــنهادات را شامل
می شدند .وی اضافه کرد :همچنین در نامه دیگری

به معاون اول رئیس جمهور ،درخواســت کردیم تا
برای سرعت بخشیدن به تهیه تجهیزات پزشکی
و کاالهای بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا ،برای
مدتی محدود ،واردات اقالم مذکور با سیاستهای
تشــویقی ،از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز
مدنظــر قرار بگیرد.این موضــوع در حال پیگیری
است و در صورت موافقت بانک مرکزی ،گشایش
خوبی برای واردکنندگان فراهم خواهد شد .رئیس
اتاق ایران در بخش دیگری از این جلســه به نقش
تشــکل ها در مواجهه با بحران هایی نظیر شیوع
بیماریهای اپیدمیک اشــاره و عنوان کرد :من به
سهم خود از تمامی فعاالن و تشکل های اقتصادی
کــه به صورت خودجوش به این عرصه ورود کرده
و اقدامات ارزشــمندی را در راستای اطالعرسانی،
آگاهی بخشی و خدمات دهی برای جامعه به انجام
رسانده اند؛ تشکر و تقدیر میکنم .امیدواریم شاهد
مشارکت های روزافزون در این حوزه و همدلی آحاد
جامعه برای غلبه بر این بیماری باشیم.
شافعی همچنین با توجه به مشکالت پیش آمده
برای کســب و کارها ،نگرانی خود را از پیامدهای
اقتصــادی آن برای بخش های مختلف تولیدی و

سرمایه گذاری اعالم کرد و گفت :ماه های دشواری
را پیش رو داریم و باید با تدبیر و همفکری و همچنین
ورود موثر دولت ،تا حد امکان از سطح خسران وارد
آمده به بنگاه های اقتصادی ،بکاهیم.
وی در ادامــه از تشــکیل دو کمیته اجرایی و
عملیاتی ذیل ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در
اتاق خراســان رضوی خبر داد و متذکر شــد :این
ت بنگاه های اقتصادی
کمیته ها ،روند شناسایی ظرفی 
استان و چگونگی استفاده از پتانسیل مذکور برای
کمک به رفع مشکالت موجود استان (در ارتباط با
بیماری کرونا) و همچنین شناسایی موانع و مشکالت
بنگاههای اقتصادی استان (با توجه به اثرات شیوع
این بیماری) را پیگیری خواهند کرد.
مقرر شــد تا نواب رئیس اتاق خراســان رضوی
مدیریت این کمیته ها را عهدهدار شوند و جلساتی
را نیز در این باب برگزار کرده و پیگیری های الزم
را به ثمر برسانند.
گفتنی است؛ در این جلسه هر یک از اعضای ستاد،
پیشنهادات خود را در راستای مسوولیت اجتماعی
اتاق ارائه کرده و مصوب شد تا پیشنهادات مذکور در
کمیته های مربوطه بررسی و اجرایی شوند.

خبر
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبر داد

ثبت 1896پروژه کسب و کار
ازسوی 85معیناقتصادی

دنیای اقتصاد -دبیر نهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی خراسان رضوی گفت :یک هزار
و  896پروژه کسب و کار خرد و متوسط،
(تا  4اســفند ماه) از سوی  85معین
اقتصادی در  28شهرســتان به ثبت

رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،علی اکبر لبافی گفت:
این آمارها به استناد اطالعاتی کسب شده که در سامانه رصد
عملکرد معین های اقتصادی به ثبت رسیدهاند.
وی متذکر شد :از این تعداد نیز ،هزار و  127فعالیت اقتصادی
از  44معین در  22شهرســتان توسط گروه کارشناسی نهاد
مردمی اقتصاد مقاومتی بررسی و نهایی گردیده است .بررسیها
نشــان میدهد که این تعداد فعالیت (در صورت بهره برداری
کامل) ،میتوانند به ایجاد حدود هفت هزار و  353فرصت شغلی
در استان منتج شوند.
لبافی توضیح میدهد که از مجموع هزار و  127فعالیت و یا
کسب و کار خردی که به تایید رسیدهاند؛  579مورد آن مورد
بهره برداری قرار گرفته که به دو هزار و  502فرصت شــغلی
منتج شده است .عالوه بر این ،روند ثبت اطالعات افراد اشتغال
یافته در سامانه مذکور همچنان در حال انجام است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی متذکر
شــد :در مجموع (تا تاریخ 4اسفند ماه) مشخصات  565نفر
اشتغال یافته ،در سامانه ثبت گردیده است که مربوط به 84
فعالیت اقتصادی میباشد .از این تعداد ،مشخصات  452نفر از
افراد اشتغال یافته در این طرح ها نیز توسط هیات کارشناسی
نهاد مردمی بررسی و تایید شده است.
وی با بیان اینکه ،از مجموع هزار و  127فعالیت تایید شده،
 62.5درصــد آنها مربوط به بخش کشــاورزی ،دامداری و
دامپروری می باشــد ،عنوان کرد :همچنین به لحاظ فراوانی
نوع فعالیت های اقتصادی تایید شده 881 ،مورد ایجادی 69 ،
فعالیت تکمیلی و  172فعالیت توسعه ای تشخیص داده شد.
عالوه بر این ،پنج مورد نیز در قالب ظرفیت خالی محقق شده اند.
لبافی از بهره برداری از  579فعالیت اقتصادی تایید شده خبر
ی که پیشبینی می
داد و گفت :از هفت هزار و  353فرصت شغل 
شود با بهره برداری از طرحهای کسب و کار مذکور حاصل آید؛
هفت هزار و 174مورد آن در زمره «اشتغال دائم»144 ،فرصت
شغلی به صورت «فصلی» و  35مورد نیز در چارچوب «تثبیت
اشتغال موجود» تعریف شده اند.
وی اشارهای هم به وضعیت حساب های توسعه روستایی ثبت
شده در سامانه معین های اقتصادی زد و گفت :در مجموع تعداد
 191حساب سپرده توسعه روستایی در  15شهرستان و توسط
 20معین ایجاد شــده که مشخصات آنها در سامانه مربوطه
ثبت شد .جمع افرادی که این تعداد حساب را ایجاد کرده اند،
9هزار و 675نفر و حجم کل ســرمایه آنها 68 ،میلیارد ریال
بوده است .البته تاکنون  114حساب سپرده توسعه روستایی
(که توســط  14معین در  13شهرستان ایجاد شده) ،از سوی
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان بررسی و نهایی شده است.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان خاطر نشان کرد:
همچنین بررسی های ما نشان می دهد که 79واحد نیمه فعال و
غیر فعال در مناطق تحت پوشش معین های اقتصادی -فرهنگی
شناسایی شده اند.
او گفت :مجموع فعالیت فرهنگی ثبت شده (در سامانه) توسط
معین های اقتصادی استان814 ،مورد است که  41معین در
 23شهرستان متولی آنها بوده اند .از این تعداد فعالیت443 ،
مورد توسط هیات کارشناسی نهاد مردمی بررسی و تایید شد.

خدماتمدیریتحجوزیارتخراسانرضوی
اینترنتیشد
ایرنا -مدیر حج و زیارت خراسان رضوی
گفت :براساس تاکید سازمان حج و زیارت
به منظور پیشگیری از شیوع بیماری
همهگیر و کاهش مراجعه حضوری مردم
به دفاتر این سازمان ،خدمات مربوط به
ثبتنام ،اطالعرســانی و آموزشی مرتبط با امور حج و
زیارت به صورت اینترنتی صورت میگیرد.
جواد شــاد افزود :متقاضیان حــج تمتع میتوانند اقدامات
خود را شامل ثبت نام ،واریز وجه ،پیگیری ثبت نام و مشاهده
شیوهنامه از طریق ســامانه  rezerv.haj.irانجام دهند .وی
ادامه داد :ثبت نام برای حج تمتع در خراسان رضوی به صورت
غیرحضوری و از طریق  rezerv.haj.irاز  ۹اسفند ماه آغاز شده
و تا  ۲۰اسفند ادامه دارد.
وی گفت :ظرفیت امســال خراسان رضوی در حج تمتع ۹
هــزار نفر در قالب  ۵۳کاروان بــرای دارندگان قبوض ودیعه
گذاری تا پایان فروردین ماه ســال  ۱۳۸۶است که در صورت
کامل نشــدن ظرفیت کاروانها ،دارندگان قبوض مربوطه تا
 ۱۵اردیبهشت ماه سال  ۱۳۸۶نیز میتوانند در ظرفیت خالی
کاروانها ثبت نام کنند.
شــاد افزود :ظرفیت خالی کاروانهای حج تمتع از طریق
سامانه  rezerv.haj.irقابل مشاهده است و واجدین شرایط
میتوانند با ورود به این سامانه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
وی ادامه داد :همه اقدامات در راستای ثبت نام زائر برای حج
تمتع به نحوی برنامهریزی شده است که نیاز به حضور زائران در
دفاتر حج و زیارت نباشد و کارکنان به صورت تلفنی و اینترنتی
پاسخگوی مراجعین هستند.
وی گفت :برگزاری حضوری کالسهای آموزشی مرتبط با
حج نیز لغو شــده و فعالیتهای آموزشی به صورت مجازی از
طریق کانالهای شبکههای اجتماعی توسط مدیران کاروانها
انجام میشود.
شاد در باره ســفرهای عتبات عالیات نیز افزود :با توجه به
ابالغ سازمان حج و زیارت ،تمامی سفرهای عتبات عالیات تا
اطالع ثانوی لغو شده و ثبت نام در این زمینه انجام نمیگیرد.

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
نشانی :خیابان شهید مطهری -حدفاصل سنایی و میرزای شیرازی  -پالک 370
مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

info@ donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد ،حوریه جمالیپور -انتشار ویروس
کروناتقریبااقتصادتمامدنیاراتحتالشعاعخود
قرار داده ،بسیاری از شرکتهای بزرگ که خط
تولیدشان به ویژه وابسته به چین بود ،تعطیل
شدهاند و در حال حاضر عمال تولیدی ندارند؛
تبعات انتشار این بیماری اقتصاد و صنعت کشور
و استان ما را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ البته
به غیر از بخش تولید ،بخش صادرات خراسان
رضوی هم در هفتههای اخیر ضررهای زیادی را
متحمل شده است؛ بسته شدن مرز ترکمنستان
و توقف کامیونها در این مرز و بازگرداندن مواد
خوراکی صادراتی از مرز نمونهای از آن است.
اما چه راهکاری برای جبران این زیانها وجود
دارد؟ و بخش دولتی چه کمکهایی میتواند به
صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشته باشد؟

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

«دنیایاقتصاد»شوکهایناشیازشیوعکرونابراقتصادخراسانرضویرابررسیمیکند

روزهای سخت تولید و صادرات

zرکود شدید

هفته گذشته ،علی رسولیان معاون اقتصادی استاندار
از چاره اندیشی برای حمایت از بنگاههای اقتصادی
متضرر در قالب بخشــودگی و یــا معافیت مالیاتی،
حمایت در حوزه تامین اجتماعی و معوقات بانکی و...
صحبت کرده بود .سیزدهم اسفندماه در جلسه شوراي
پول و اعتبار مقرر شد که با توجه به مشکالت حادث
شــده براي صاحبان کسب و کارها به ويژه کسب و
کارهاي کوچک که به دليل شــرايط ناشي از شيوع
ويروس کرونا متضرر شده و با مشکالت مالي مواجه
شدهاند ،اقساط تسهيالت آنها و اقساط قرضالحسنه
تمامی اشخاص در ماههاي اسفند  ،1398فروردين و
ارديبهشت  1399سررسيد شود؛ البته منوط به آنکه
بدهي آنها تا تاريخ 0110/ 1398/در طبقه جاري قرار
داشته باشد ،ميتوانند اقساط سه ماه اعالم شده را پس
از پايان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کنند و وام
گيرندگان و تسهيالت گيرندگان هم در دوره مذکور
مشمول جريمه و کارمزد اضافي نميشوند.
البته حسن مونسان ،دبیر شورای هماهنگی بانکهای
خراســان رضوی با بیان اینکه «این طرح یک طرح
ملی است و نحوه اجرایی شدن آن به صورت استانی
نیســت» میگوید :با توجه به این موضوع که کسب
وکارها در ماه اخیر ،به خصوص بازاریان و کســب و
کارهای خــرد ،در رکود قرار گرفتهاند ،وجود چنین
طرحهایی میتواند کارگشا واقع شود .با توجه به این
که در روزهای آخر ســال قرار داریم و در این مدت
باقیمانده فعالیت بانکها اعم از بســتن حسابهای
بانکی بسیار زیاد است ،احتمال اجرا شدن این طرح
در سال آینده وجود دارد ،با این حال ما امیدواریم که
این طرح در روزهای آتی اجرایی شود .او به این نکته
هم اشاره میکند که «طرح تعویق دوماهه سررسید
وامها هنوز در مرحله اجرایی قرار نگرفته و ابالغیهای
در این خصوص به دست ما نرسیده است».
اما وضعیت تولید و صادرات خراسان رضوی در دو
هفته اخیر و پس از شــیوع ویروس کرونا در کشور
دچار چه تحوالتی شده است؟ پاسخ این سوال را از
محمد حسین روشــنک رئیس كانون كارآفرينان
استان جویا میشویم؛ روشنک میگوید :با توجه به
نیازهای ایجاد شده در حوزه بهداشتی مخصوصا مایع
ضدعفونی و دستمال کاغذی ،واحدهای این حوزه فعال
هستند و ویروس کرونا تاثیر خود را بر دیگر صنایع بر
جای گذاشته است .همچنین وضعیت بازار و کسبوکار
هم مانند شرایط عمومی جامعه است و متاسفانه در
وضعیت مناسبی قرار ندارد .کاسبان عمده ،کارآفرینان،
مغازهداران ،هتلداران ،رستورانداران و کافی شاپها با
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توجهی کاال در حدود  30الی 40
دستگاه واگن از سرخس برگشت
خورده که بسیاری از آنان کاالهای
فاسدشدنیمانندمیو ههستند
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نیروهای مســلح بسیار خوب است و تمامی مکانها
ضدعفونی شده و کارهای مراقبتی در حال انجام است.
حسینمحمدیانیکیازتولیدکنندگانوصادرکننده
نمونه خراسان رضوی هم با ابراز خرسندی از اقدام به
موقع گمرکات در بحث تداوم صادرات در مرز دوغارون
میگوید :خوشبختانه با اقدام به موقع ،توقفی در مرز
افغانســتان ایجاد نشد و در بحث صادرات با مشکلی
مواجه نشدیم و روند صاداتی بهتر از گذشته ادامه پیدا
کرده و در حال حاضر به صورت سه شیفته مشغول
به کار هســتیم تا کاالی مورد نیاز برای تعطیالت را
پوشش دهیم.
در این شرایط نباید از دولت توقع زیادی داشته باشیم
این صادرکننده نمونه با تاکید بر اینکه ما ابتدا باید
بحران ویروس کرونا را در سطح بینالمللی بپذیریم
و بدانیم که فقط مخصوص کشــور ما نیست ،اضافه
میکند :در این شــرایط قاعدتا نباید از دولت توقع
زیادی داشته باشیم و باید کنار مردم و دولت باشیم
تا کمتر آسیب ببینیم .به عنوان مثال به عنوان یک
تولیدکننده با مشتریان خود در رابطه با زمان عمل به
تعهدات شرکت تعامل کردم .محمدیان ضربه ناشی
از تعطیلی اقتصاد را آســیبزا تــر از کرونا میداند و
میگوید :افرادی که اعالم میکنند باید کارخانهجات
تعطیل شود ،دشمن ما هستند و درکی از کار اقتصادی
ندارند و تنها نسخه میپیچند؛ اگر امروز به هر دلیلی
کار اقتصادی و کار مردم تعطیل شود ،مطمئنا شاید
بتوان کرونا را از پای در آورد اما ضربه مهلکی به کشور
خواهد خورد زیرا در این شرایط ما به شدت نیازمند
صادرات غیرنفتی هستیم.
zصادرات مواد شوینده بدون هیچ کار کارشناسی
ممنوع شده است

رکود شدید کسبوکار خود مواجه هستند و این امر
طبیعت وضعیت موجود است اما خوشبختانه بخش
تولید در زمینههایی که این روزها به شــدت به آن
نیازمند هستیم ،در استان به خوبی فعالیت میکند و
تولیدات آنان رونق گرفته است.در بخش صادرات هم
بهتر اســت سری به آمارهای موجود بزنیم؛ البته
آمارهای صادراتی امســال تا  11ماه است و با توجه
به شــدت گرفتن شــیوع کرونا از اوایل اســفندماه
و محدودیتهــای موجــود در مرزها بــه ویژه مرز
ترکمنســتان به عنوان راه عبــور کاالهای ایرانی به
کشورهای آسیای میانه ،به نظر میرسد با افت شدید
آمار صادرات در اسفندماه مواجه شویم.
در  11ماهه ســال  2 ،97میلیون و  681هزار تن
کاال به ارزش 2میلیارد و  74میلیون دالر از گمرکات

خراسان رضوی به کشورهای هدف صادر شده در حالی
که این عدد در  11ماهه امسال  3هزار و  147تن و
به ارزش یک میلیارد و  651میلیون دالر بوده است.
همچنین میزان صادرات استان در  12ماهه پارسال 4
میلیارد و  232میلیون دالر بوده که پیشبینی میشود
این مقدار در سال  98روندی به شدت نزولی داشته
باشد و با توجه به وضعیت موجود ممکن است حتی
به بیش از  2میلیارد دالر نرسد.
zبستهشدن مرز ترکمنستان به روی کامیو نهای
حاملبار

مرزهای سرخس ،لطف آباد و باجگیران توسط طرف
ترکمنستانی مسدود شــده و بیش از هزار دستگاه
کامیــون صادراتی و ترانزیتی در این مرزها متوقف و
زمینگیر شدهاند.

روشنک با اشاره به اینکه یکی از عمدهترین کاالهای
صادرات اســتان مواد غذایی اســت که متاسفانه در
بحث صادرات آن با مشکالت جدی مواجه هستیم،
میگوید :در حال حاضر گمرک ترکمنستان از پذیرش
واگنهــای حامل مواد غذایی خــودداری میکند و
مقدار قابل توجهی کاال در حدود  30الی  40دستگاه
واگن از سرخس برگشت خورده که بسیاری از آنان
کاالهای فاسدشدنی مانند میوه هستند و این مساله
خسارتهای زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده
که امیدواریم مسوولین به فکر جبران خسارتها باشند
اما خوشبختانه در مواد غیرغذایی ،صادرات عمدتا از
طریق ریل از مرز دوغارون در حال انجام است .در این
میان مرز لطف آباد شرایط خوبی ندارد اما مرز دوغارون
در وضعیت نسبتا خوبی اســت .مراقبتها از طرف

خبر مرتبط
رئیس هیات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی:

بستهشدنمرزها،ضررزیادیبهشرکتهایترانزیتیتحمیلمیکند
دنیای اقتصاد -رئیس هیــات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی
خراسان رضوی در خصوص خسارتهای ناشی از ویروس کرونا در
حوزه ترانزیت اظهار میکند :این موضوع سبب شد که اکثر مرزها به
ایران بسته شود و تنها مرزی که در حال حاضر فعال است ،افغانستان
و پاکستان است اما با بسته شــدن مرز ترکمنستان ،دسترسی به
کشورهای آســیای میانه از بین رفته است .متاسفانه از طرف دیگر
یعنی از سمت ازبکستان هم که میخواهیم وارد ترکمنستان شویم،
کامیونهای ایرانی متوقف شدهاند و اجازه ورود به ترکمنستان داده
شود.
احمــد زمانیان یــزدی اضافــه میکند :در حــال حاضر
ماشــینهای زیادی با بار در مرز متوقف شدهاند .مرزهای
دیگرمانندآذربایجان،ارمنستانوترکیههمبههمینشکل
تا حدودی بســته اســت .در شــرایط کنونی حملونقل
بینالمللی در حــوزه صادرات و ترانزیــت به حالت کامال
مسدود تبدیل شده و تنها به مقدار کمی در افغانستان کاال ترانزیت و صادرات
میشــود که این امر ضرر و زیانهای زیادی را برای شــرکتهای حملونقل
مخصوصا آنهایی که محموله ترانزیتی داشتند ،برجای گذاشته است .شاهد
این هستیم که برخی کاالها وارد بندرعباس شده اما امکان ترانزیت وجود ندارد
و این اتفاق ضرر و زیان هنگفتی را متحمل شــرکتهای ترانزیتی بینالمللی

شیوع کرونا بر بازار تلفن همراه مشهد چه تاثیری گذاشته است؟

کاهش70درصدی فروش موبایل

دنیای اقتصاد -رئیس اتحادیه موبایل مشهد گفت :فروشندگان موبایل باید دقت کنند تا جایی که
امکان دارد توصیههای ایمنی الزم در مراکز عمومی رعایت شود و مراکز تا حدی که میتوانند جمعیت
را کاهش داده ،شیفتبندی کنند و برای هر کسی هم که مقدور است و لطمهای وارد نمیشود ،تعطیل
کند که این کار از نظر ما بالمانع است.

کرده اســت .رئیس کمیســیون حملونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان
رضوی در رابطه با اقدامات شــرکتهای ترانزیتی برای بازگرداندن کاالهای
مرجوعیازمرزهابیانمیکند:امکانبازگرداندنبارهایترانزیتیبهمبداوجود
نداردزیرااکثربارهاازکشورهاییهمچونچین،اماراتو...دربندرعباستخلیه
وقراراستازآنجابهکشورهایآسیایمیانهوعراقترانزیتشودبههمیندلیل
امکان بازگشــت بار به مبدا اولیه وجود ندارد و قرار است که این بارها در اماکن
گمرکینگهداریشودکهخوداینامرمتحملهزینههاییاستومعلومنیست
کهمرزهاچهزمانیبازگشاییمیشود.
زمانیان خاطرنشان میکند :در زمینه ترانزیت کاالهای صادراتی از کشور که
صادرکننده آن ایرانی است ،بارها تخلیه و یا برگشت خورده است اما ترانزیت
به دلیل اینکه قرار است از کشور عبور کند ،هیچ راهی برای بازگشت آن وجود
ندارد و تنها باید آن را متوقف کرد .همچنین اقالم فاسدشدنی هم در اماکنی در
گمرککهدارایسردخانهویخچالهستند،نگهداریخواهدشدوگرنهممکن
است فاسد شود و ضرر و زیان زیادی را برای شرکتها ایجاد کند.
ویدربارهایجادمسیرترانزیتیدیگربرایرفعاینمشکلمیافزاید:هیچمسیر
ترانزیتی دیگری وجود ندارد و مسیر ترانزیتی از افغانستان بسیار مشکل است؛
یک مسیر مطرح میشــود که از افغانستان به سمت تاجیکستان و ازبکستان
حرکت میکند اما نمیشود در این باره صحبت کرد و شدنی نیست همچنین
امنیت و جاده مناسبی برای این کار وجود ندارد.

به گزارش ایسنا ،افشین اکبری حداد در خصوص
وضعیت بازار موبایل در پی شــیوع ویروس کرونا،
اظهــار کرد :به دلیل ویروس کرونا در حال حاضر
باید تنها در مرحلهای باشیم که اشاعه پیدا نکند و
اپیدمی نشود و تنها راه این است که نکات بهداشتی
را رعایت کنیم و به مراکز پرجمعیت نرویم.
وی بیان کرد :ما دستور تعطیلی ندادیم و اعالم
کردیم که اگر فروشندگان میتوانند تعطیل کنند
بهتر اســت ،اما اگر نمیتوانند دستورالعملها را
رعایت کنند تا مشکل ایجاد نشود.
فروشندگان باید دقت کنند تا جایی که امکان
دارد توصیههــای ایمنــی الزم در مراکز عمومی
رعایت شود و مراکز تا حدی که میتوانند جمعیت
را کاهش داده ،شیفتبندی کنند و برای هر کسی
هم که مقدور است و لطمهای وارد نمیشود ،تعطیل
کند که این کار از نظر ما بالمانع است.
اکبری حداد افزود :از صاحبان ملک نیز درخواست
کردیم تا جایی که میتوانند در پرداخت اجارهها و
موارد ضد عفونی هماهنگی الزم را داشته باشند،
موبایل یکی از وسایلی بوده که عامل انتقال ویروس
توسط آن بسیار باال است و اگر تدابیر الزم بهداشتی

هنگام انتقال و رد و بدل تلفن همراه مخصوصا در
گوشــیهای کارکرده انجام نشود ،میتواند برای
فروشگاهها و مردم مشکالتی را ایجاد کند.
رئیس اتحادیه موبایل مشهد ادامه داد :به مدیران
پاساژها گفتیم که در مراکز پرجمعیت از تبسنج
استفاده شود تا مشتریها و مغازهداران را چک کنند
و اگر کســی عالیم سرماخوردگی دارد را به خانه
بفرستند ،از طرف دیگر فروشگاهها و بازارهای شلوغ
را شیفتبندی کرده و مراعات کنند یا ساعت کار
را کاهش داده و حتی اگر میتوانند تعطیل کنند
که برای تعطیلی اجبار نکردیم.
وی در خصــوص تهیه لوازم بهداشــتی برای
مغازهداران ،گفت :اتاق اصنــاف برای تهیه لوازم
بهداشتی راهنمایی و چند مکان را اعالم کرده بود
که به مغازهداران اطالع دادیم.
به اتــاق اصناف نیز درخواســت دادیم که اگر
میتواننــد این لوازم را در اختیار ما قرار دهند ،ما
حاضر هستیم این محصوالت را گرفته و در اختیار
مردم قــرار دهیم ،اما در حــال حاضر اولویت با
بیمارستانها است و در حدی نیست که در اختیار
پاساژها قرار دهند.

خراسان جنوبی :محمد قربانی

اما سید هادی نبی زاده ،یکی دیگر از تولیدکنندگان و
صادرکننده نمونه خراسان رضوی است که از ممنوعیت
صادرات مواد شوینده در روزهای اخیر گلهمند است؛
او میگوید :متاسفانه علیرغم اینکه برخی محصوالت
مصرف داخلی ندارد و کمبودی در داخل وجود ندارد،
بدون هیچگونه کار کارشناسی صادرات آنها ممنوع
شــده و این درحالی است که ما تولید خود را داریم
و با توجه به نیاز بازار مواد شوینده و مواد ضدعفونی
را تولید و آن را در ســطح جامعه توزیع میکنیم .در
حال حاضر شرایط بحرانی است و اقتصاد دنیا هم با
مشکل مواجه شــده که اقتصاد کشور ما هم جدا از
آن نیست ولی امکانات و صادرات به کشورهای دیگر
مانند عراق و افغانستان علیرغم باز بودن مرزها ممنوع
شــده که این امر ضربات چند برابر بدتری به اقتصاد
واحدهای تولیدی و جامعه میزند که ممکن اســت
جبرانناپذیر باشد.
در مجموع کارخانههایی که وابســته به قطعات
خارجی مخصوصا از کشور چین هستند ،با مشکالتی
مواجه شدهاند اما کاالهای غیرخوراکی در بنادر در
حال تخلیه هستد .ویروس کرونا سبب تاثیرپذیری
تمام بخشها شده و فضای کسب و کار را با مشکالت
جدی مواجه کرده است به عنوان مثال یک هتل پنج
ستاره با وجود  300تا  400پرسنل ،هیچ مسافری
ندارد اما این شرایط به دلیل وجود ویروس تحمیل
شــده و در شــرایط فعلی دولت به جز کمکهای
روزمره کار دیگری نمیتواند انجام دهد و تنها راهکار
غلبــه به این ویروس ماندن در خانه و رعایت نکات
بهداشتی است.

نبیزاده :علیرغم اینکه برخی
محصوالت مصرف داخلی ندارد و
کمبودی در داخل وجود ندارد ،بدون
هیچگونه کار کارشناسی صادرات آنها
ممنوع شده و این درحالی است که ما
تولید خود را داریم و با توجه به نیاز
بازار مواد شوینده و مواد ضدعفونی
را تولید و آن را در سطح جامعه
توزیعمیکنیم
اکبری حداد با بیان اینکه فروش ما نســبت به
قبل  70درصد کاهش داشــته است ،عنوان کرد:
در صنف ما اکثرا افراد جوان بین  17تا  25ســال
حضور دارند که مستاجر هستند ،بنابراین در حال
مذاکره با صاحبان ملک هستیم تا اگر امکان دارد
اجاره را کاهش داده و حداقل یک ماه از اجاره را کم
کنند ،اما سایر موارد به دولت برمیگردد .تا زمانی
که بانکها باز باشند ،کاسبان تعهد دارند و باید به
خاطر تعهدات خود سر کار حاضر شوند .اعالم شده
که برخی اقساط بانکی معوق شود ،اما باید ببینیم
که به چه صورت عمل میشود.
رئیــس اتحادیه موبایل مشــهد اضافه کرد :در
خصــوص مواردی که در اختیار ماســت ،رایزنی
میکنیم ،اما آنچه دست دولت بوده ،بحث مالیاتی
است که باید برای آن فکری شود .تمرکز کاسبان
روی مــاه آخر بوده و ماه اخر به اندازه  4ماه برای
آنها مفید اســت ،بنابراین ســازمان امور مالیاتی
باید مســاعدت کند و پرداختهای بانکها را در
نظــر بگیرد که اتاق اصناف مکاتبــه کرده و آنها
نیز قولهایی دادند ،اما اینکه چقدر مورد اثر واقع
شود ،مهم است.

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

انجمن داروسازان خراسان رضوی:

الکلداروخانههایخراسانرضوی
رو به اتمام است

ایرنا -عضو هیات مدیره انجمن داروسازان خراسان
رضوی گفت :موجودی الکل در داروخانههای این استان
برای ساخت مواد ضد عفونی کننده رو به پایان است.
محســن نجفی افزود :وعدههای مسووالن وزارت بهداشت
در بــاره توزیع الکل بین داروخانههای اســتان تاکنون عملی
نشده اســت .وی ادامه داد :در شــرایط کنونی با وجود همه
مشکالت ،داروسازان در انجام وظایف خود و کمک به مردم با
ارائه خدمات و ساخت محلولهای ضد عفونی حسن نیت خود
را به مردم ثابت کردهاند اما برخی ارگانهای نظارتی با اعمال
شرایط سختگیرانه در صدد بر هم زدن آرامش عمومی هستند.
نجفی افزود :مطابق قانون ،وزارت بهداشــت متولی صدور
مجوز داروخانه و بازرسی و نظارت بر فعالیت داروخانههاست
لذا نظارت بر داروخانهها توســط دیگر ســازمانهای نظارتی
فقط با حضور نماینده سازمان غذا و دارو وجاهت قانونی دارد.
وی ادامه داد :آنچه در فضای مجازی با عنوان تخلف از سوی
داروسازان گزارش شده حاصل عدم توجه به اصول حرفهای و
ناآگاهی بازرسان به امور بوده است.
وی گفت :گذشت زمان نشان داد که احتکارکنندگان در جای
دیگری بودهاند در حالی که برخی مغرضان با دادن آدرس غلط،
داروخانهها را مسوول شرایط نابسامان قلمداد کردهاند.
عضو هیــات مدیره انجمن داروســازان خراســان رضوی
افزود :ماجرا از آنجا پیچیدهتر شــد که ســازمان غذا و دارو با
رویکرد تعجبآور و خلع ید داروخانهها دســتور منع فروش
ماسک در داروخانه ها را صادر کرد.
وی ادامه داد :هرچند هدف وزارت بهداشت خرید تمام تولید
کشور از تولید کنندگان بود تا بتواند این محصوالت را رایگان
در اختیار مردم و کادر درمانی قرار دهد اما حلقه پنهان احتکار
باعث شد این محصول سر از بازارهای غیررسمی و عرضه در
شرایط غیر بهداشتی و با قیمت گزاف درآورد.
مدیرعامل آبفا خراسان رضوی:

آبهیچمشترکیبهدلیلبدهیقطعنمیشود

ایرنا -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
خراسان رضوی گفت :در شرایط فعلی
مصرف آب در شهرهای استان به شکل
فزاینده ای افزایش یافته است ولی آب
هیچ مشترکی به دلیل عدم پرداخت
آببها قطع نمیشود.
سید ابراهیم علوی گفت :مصرف آب در شهرها و روستاهای
استان در نیمه نخست اسفند امسال در مقایسه با مدت مشابه
سال قبل هفت درصد افزایش یافته است.
علوی افزود :تمام امکانات و تاسیســات تامین آب به طور
شبانه روزی در مدار تولید قرار دارد اما برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا و نیاز به رعایت بهداشت فردی ،مصرف آب هم
به شکل فزاینده ای افزایش یافته است بنابراین در صورتی که
هم استانیها توصیههای بهداشتی را در حد متعارف و منطقی
با رعایت مدیریت مصرف مد نظر قرار دهند مشکلی در تامین
آب شرب ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد :برای رفاه حال هم اســتانی ها و پیشگیری از
شیوع بیماری کرونا تمهیداتی پیش بینی شده که ارائه خدمات
به متقاضیان به صورت غیر حضوری ارائه شود و تمامی خدمات
مورد نیاز در سایت شرکت و نیز از طریق تماس تلفنی با شماره
 ۱۵۲۲برای ساکنان شهرها و شماره  ۱۵۲۳برای روستاییان
قابل دسترسی است.
رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی:

پروندهایمبنیبراخاللدرنظاماقتصادی
درحوزهاقالمبهداشتینداشتیم

ایسنا -رییس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان
رضوی گفت :تاکنون پرونده بزرگی که مشمول اخالل در
نظام اقتصادی شود تا در صالحیت دادگاه انقالب قرار
بگیرد ،به ما ارجاع نشده یا با موضوعی برخورد نکردیم
که مشمول اخالل در نظام اقتصادی باشد تا مجبور به
معرفی به دادگاه انقالب شویم.
امید جلیلی در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه اقالم
بهداشتی بعد از شیوع کرونا ،اظهار کرد :بیش از  10هزار ماسک
احتکارشده و انبارشده کشف و تحویل دانشگاه علو مپزشکی
شد .بالغ بر  1200الکل و مواد ضد عفونیکننده از جمله ژل
که تقلبی و اصلی بود و واحدها عرضه نمیکردند ،جمعآوری و
تحویل دانشگاه علومپزشکی دادیم.
وی بــا بیان اینکه تاکنون بیــش از  200داروخانه و واحد
تجهیزات پزشکی مورد بازرسی قرار گرفته است ،عنوان کرد:
تنها یک واحد صنفی عرضهکننده مواد شــوینده و بهداشتی
در چهارراه میدانبار را پلمب کردیم که ماسک تقلبی داشت
و از عرضه همان ماسک تقلبی و برخی مواد شوینده و الکلی
خودداری میکرد ،با توجه به درگیری و امتناع از تحویل کاالهای
تقلبی ،واحد با هماهنگی معاون دادستان پلمب شد و همچنان
هم پلمب است.
جلیلی گفت :اولویت ما بیشتر بحث راهاندازی و انجام کار است.
تاکنون بالغ بر  200پرونده تشکیل شده که فعال اولویت را کشف
کاال و تحویل به دانشگاه یا مردم ،یعنی انجام کار گذاشتیم .دو
شب متوالی شب در خیابان چمران از انبارها و مغازههایی که
ماسک و یا مواد ضد عفونیکننده را عرضه نمیکردند ،بازدید
کردیم که با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی در محل ملزم
و مجاب به توزیع به مردم شدند ،پروندهها تشکیل و به تعزیرات
حکومتی ارجاع شد و روند قانونی خود را طی خواهد کرد.

