مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خبر داد

پرداخت 3800میلیارد تومان
مالیات در خراسان رضوی
ضمیمههفتگی استانهای خراسان

یادداشت

واکاویوضعیتصنعتگردشگری
باشیوعکرونا
مژگان ثابت تیموری*

شــیوع ویروس کرونا تلنگری بود بر اینکه ســطح
کارآمدی و برنامههــای آینده پژوهانه عملیاتی در
شرایط بحران را ارزیابی کنیم .آنچه تاکنون شاهد
آن بودیــم به هیچ عنوان بــا ادبیات آینده پژوهی
همخوانی نداشته است چراکه همه گوینده هستیم
و هیچ گوش شــنوایی وجود ندارد؛ همه عالم به همه امور هستیم و
هیچکس الیق نقد گفتار و کردار ما نیست.
دوماه پیش و قبل از برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران
که پویش همدردی با شــهروندان ووهان نیز در نمایشــگاه برپا بود،
همه از شــیوع بیماری کرونا مطلع بودیم و تا امروز که دوماه از آن
روز میگــذرد ،همچنان به دنبال راه حل و برآوردها در این خصوص
هســتیم .زمانی که به فکر ووهان بودیم ،بایســتی به فکر ایران نیز
میبودیم.
آنچــه در نظام برنامهریزی و مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل ما
میگذرد قابل اجرا نیست ،تعداد نیروی مورد نیاز برای مواجهه با شرایط
خــاص ،ذخیره ارزی و یا ریالی خاص بحرانهای داخلی که ضرورت
دارد تا نیاز جامعه و اقتصاد کشور را تأمین کند و گوش شنوایی که
وقتی مسووالن ارشد کشور ،دستوری مبنی بر استفاده از محل منابع
خاص صادر میکند ،آنرا اجرایی کند .متاسفانه در قایقی گیرافتادهایم
که هرکس برای نجات خود کاری میکند که سایر سرنشینان در آن
درنظرگرفته نمیشوند و اگر کسی در حال سفتن این قایق باشد ،کسی
آن را نمیبیند و همگی باهم غرق خواهیم شد.
هرکس آنگونه عمل میکند که خود صالح میداند ،در شرایطی هستیم
که اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا ،مبنی بر تعطیلی واحدهای صنفی و
ادارات ،دورکاری و اقدامات پیشگیرانه به صورت رسمی ابالغ میشود اما
همزمان ،زیرمجموعهها و یا حتی نهادهای هم تراز ،دستورالعملهای
متفاوت و مغایر با دستورالعمل اصلی صادر و اجرا میکنند ،هیچ یک
حاضر به گذشت از کسب درآمد کوتاه مدت یا به نفع عدهای محدود
از کل جامعه نیستند ،آینده حضور جمعیت آماده به ابتال و شیوع آن
را نمیبینند و گستره ابتالی یک کارکن موظف را به خانواده و سپس
اعضای مرتبط مورد توجه قرار نمیدهند .مثلی از گذشته داریم که
پیشــگیری بهتر از درمان است ،اما اینجا که مصداق عینی آن است
به آن عمل نمیشود.
ادامه درهمین صفحه

به همت شورای گفتوگوی خراسان رضوی و با تاکید رئیس اتاق ایران شناسایی شد

میزانآسیبکرونابهکسبوکارها

دنیایاقتصاد 19-اسفندماهبودکهپیشنهاداتبانکی،بیمهایومالیاتی
شورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضویبرایحمایت
ازبنگاههایاقتصادیبهشورایگفتوگویمرکزوسپسبههیاتدولت
ارسال شد و پس از آن ،طبق تاکید غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران،

مقررشددبیرخانهشورایگفتوگویخراسانرضویدرسطحوسیعتری
اقدام کند و کسب و کارهای آسیبهای دیده از کرونا را شناسایی و
راهکارهای پایداری کسب و کارها در کوتاه مدت ،بلندمدت و حوزههای
ملیواستانیراارائهدهد.ازهمانروزهایپایانیسال 98دبیرخانهشورای

ادامهیادداشت
درحالیکه میدانیم در صورت ابتالی افراد بیشتر ،هزینه
تحمیل شده بر نظام بهداشتی و پزشکی کشور بسیار فراتر از
آن چیزی است که قابل تصور باشد ،لیکن ،تنها هزینه ریالی،
آن هم کوتاه مدت را میبینیم و از دست رفتن نیروهای کادر
درمانکهبرایتربیتایشان،بودجهملیصرفشدهبودوپس
از آن نیز تا مدتها جایگزین ندارد و تبعات روانی ،خانوادگی و
اقتصادیآن بهچشمنمیآید.بسیاریازاقتصاددانانبرجسته،
دانشمندان اپیدمیولوژیست و جامعه شناسان و حتی اصناف

صنعت گردشگری خراسان رضوی
با شیوع کرونا چه حال و روزی دارد؟

محمدحسین روشنک  -در اوج روزهای
کرونایی و بیکاری بسیاری از کارگران
روزمزد و سرگذری  ،رستوران ها  ،هتل
ها  ،مغازه ها و ...جدال دستمزد  ۹۹بین
دولتمندان و کارگران که عمدتا در
سازمان ها نهادها  ،بنگاه های دولتی و خصولتی -که به نوعی
متصلریشهدرختبودجهکشورشاغلهستند-پسازمدتی
آنگونهکهگفتهمیشودبانارضایتینمایندهکارگرانوباتعیین
مبلغیبهپایانرسید.
اینکهگرانیباعثشدهحقوقتعیینشدهپاسخگویهزینه
یک خانواده نباشد سخنی صحیح است و باید راه حلی جامع
برایاینمشکلپیداشود.امااگربخشمتصلبهبودجهکشور
راازموضوعجداکنیموبگوییمکارگرانمتصلبهسازمانهاو
نهاد ها و بنگاه های دولتی و خصولتی خود دانند و کارفرمایان
مربوطه ،و موضوع را از منظر کارگران روز مزد و بنگاه های
بخش خصوصی ،خبرنگاران و جامعه بیکار کشور نگاه کنیم،

شهردارمشهد:

چارهای جز تعطیلی
ناوگان اتوبوسرانی و
مترو نداریم

صفحه 3

بیشتر صنوف
در خراسان رضوی
اجازه فعالیت دارند
صفحه 4

مدیرکلامورمالیاتیخراسانجنوبیخبرداد

داشتندوامروزباتوجهبهشرایطپاندمیوفراگیرشدنجهانی
این بیماری ،طوالنی شدن شرایط بحران در جهان ،خسارات
واردهکهباتخمینفاصلهداریازواقعیتحاضراعالمشدهبود،
دچار تغییر شده است و می توان جز با تجمیع برآورد خسارات
اعالمی هریک از اجزای اصلی این پیکر ،به رقم نهایی رسید.
الزم است تا به منظور برآورد و تخمین نزدیک به واقعیت این
رقم با کمک رؤسای اصناف ،اتحادیهها ،جوامع و نمایندگان
حوزه گردشگری ،بتوان به مدیریت اوضاع بر اساس واقعیت نه
چندان دور از ذهن پرداخت.
ادامه در صفحه2

صحبتمیکنیم،معنیدیگرشافزایشقیمتوتورمدرنرخ
کاالبرایمصرفکنندهوکارگرایرانیخواهدبود.اقتصاددانان
کشور باید تصمیم و اقدامی بزرگ را پیش پای حاکمیت قرار
دهند.مسیرفعلیممکناستدربخشهاییمانندکشاورزی
 ،معدن و ساختمان به جهش تولید منجرشود ،اما در حوزه
صنعتهرروزازرقابتبادنیافاصلهخواهیمگرفتوهمچنان
فریادبیکاریوناکافیبودنحقوقازطرفکارگرانوعدمتوان
بکارگیری و پرداخت حقوق بیشتر از طرف کارآفرینان بخش
خصوصیباقیخواهدماند.
حمایت ها  ،ممنوعیت ها و تعرفه ها اگر هدفمند و با برنامه
باشد و تعرفه ها به جای واریز به خزانه دولت هزینه تولید
صنعتی و صادرات شود ،پس از چند سال قادر به رقابت با
صنعتدنیامیشویمومیتوانبهکنترلتورمباکاهشقیمت
ها امیدوار بود و از هزینه کارگران کاسته میشود و در واقع به
حقوق همه افزوده میشود.
*رییسکانونکارآفرینانخراسانرضوی

واریز 92میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریها
دنیای اقتصاد -مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی
گفت :سال گذشته  92میلیارد و  500میلیون تومان به
حسابشهرداریها،دهیاریها،روستاهایفاقددهیاری
و مناطق عشایری استان از محل عوارض وصول شده
مالیاتبرارزشافزودهواریزشدهاست.
به گزارش ایرنا ،مهدی نباتی افزود :از این میزان مالیات وصول
شده در سال گذشته 61میلیارد و 500میلیون تومان به حساب
شهرداریها 23 ،میلیارد و  500میلیون تومان به حساب
دهیاریها۱۸ ،یک میلیارد و  800میلیون تومان به حساب
روستاهای فاقد دهیاری و حدود 5میلیارد و 700میلیون تومان
بهحسابمناطقعشایری،برایاجراوتکمیلطرحهایعمرانی
و خدماتی و بهبود فضای شهری و روستایی واریز شده است.
نباتی انجام تکالیف قانونی مودیان مالیاتی در موعد مقرر و
همچنین مشارکت آن در آبادانی استان و کشور با پرداخت
مالیات را مهم برشمرد و گفت :با توجه به مدت محدود باقی
مانده تا پایان فروردین ماه سال جاری ،از تمامی فعاالن اقتصادی
مشمول مالیات بر ارزش افزوده درخواست داریم در اسرع وقت

صفحه 4

شاخص بورس خراسان
به  ۵۱۲هزار واحد رسید

صفحه 4

مدیرکلامورمالیاتیخراسانجنوبیخبرداد
نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه صرفا الکترونیکی مالیات
بر ارزش افزوده فصل زمستان  ۱۳۹۸خود از طریق سامانه
 www.evat.irاقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود :مودیان
مالیاتی برای برخورداری از  ۱۰۰درصد بخشودگی جرایم
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای این دوره و
همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده ،باید درخواست
کتبی خود را به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارائه کنند.
نباتی با اشاره به تدابیر مالیاتی برای فعالیتهای اقتصادی که از
شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند ،اظهار کرد :برای آن دسته
از گروههای اقتصادی که از موضوع شیوع ویروس کرونا آسیب
دیدهاند ،سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز
چهارشنبه ۳۱اردیبهشتماه ۱۳۹۹تمدیدشدهاست.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود :این گروههای
اقتصادی شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از
رستورانها ،بوفهها ،طباخیها ،تاالرهای پذیرایی ،قهوهخانهها،
اغذیهفروشیهاومواردمشابهبهتشخیصوزارتصنعت،معدن

توقفساختوساز
در مشهد

مدیربورساوراقبهادار
خراسانهایرضویوشمالی:

جیب خالی گردشگری

باحمایت هدفمند به جهش تولید و زندگی کارگران کمک کنیم
خواهيم دید شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نیست که اگر
دستمزدهابهآنچهموردنظرنمایندهکارگرانبودهافزایشمي
یداشت.آیا
يافت،بخشخصوصیتوانبکارگیریکارگرانرام 
حفظکارگرانموجوددربنگاههایکوچک،متوسط،خدماتی،
کشاورزی و رسانههای بخش خصوصی با افزایش دستمزد
بیشترممکنبود؟البتهحتماحقوقکارگرانیکهدرحالحاضر
مانندخودروسازان-کهکاالیانحصاریباتعیینقیمتتوسط
خودشان تولید میکنند و با حمایت دویست درصد تعرفه ای
اجازه نمیدهند رقیبی وجود داشته باشد -به ریشه درخت
بودجهکشورمتصلهستندباهرمبلغیقابلپرداختبود.
مشخص است تا زمانی که اقتصاد کشور به رقابت با اقتصاد
دنیا که ساز و کار خود را دارد ،نزدیک نشود و این همه فشار و
اجبار و دوپینگ و ممنوعیت و تعرفه از بین نرود ،هرچه کارگر
و کارفرما بدوند ،به جایی نمیرسند .الزم است متوجه باشیم
وقتی با بَه بَه و َچهچه از ممنوعیت و تعرفه باال برای دوپینگ
تولیداتداخلیبهویژهخودروسازانعمدتادولتیوخصولتی

کروناحوزهمسکنوپروژههایساختمانی
راهمدچارمشکلکرد

صفحه 3

واکاوی وضعیت صنعت گردشگری با شیوع کرونا
مختلففریادسردادهاندکهچهبایدکردلیکنشنوندهنداشته
است.حالدراینصنعتمیلیاردیگردشگریکهچشمامید
گشایشهای اقتصادی کشور بوده است ،چه میگذرد؟ این
مبحثی است که اگر به طور جدی آن را بعنوان یک صنعت
کارگشاوکلیدیمیدیدیمبراینجاتازبحرانهایناخواسته
دراینخصوصنیزبرنامهریزیمیکردیم.بههرحالآنچیزی
است که اتفاق افتاده و باز به این خواهیم رسید که چه بایدکرد.
قبل از آغاز سال نو ،رؤسای اصناف مختلف گردشگری ،برآورد
خسارتی بالغ بر  900میلیارد تومان ناشی از شیوع کرونا

گفتوگودستبهکارشدوموضوعراباخبرگانواعضایکمیسیونهای
اتاق،هیئتنمایندگان،اعضایشورایگفتوگوومعینهایاقتصادیدر
میانگذاشتوازدانشگاهتهرانودانشگاهفردوسیهمکمکگرفتودو
پژوهشبرگرفتهازنظرخبرگانراآغازکرد...
صفحه 3

عکس :محسن بخشنده  /ایرنا

صفحه 2
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و تجارت میشود.
نباتی گفت :همچنین مراکز مربوط به گردشگری شامل
هتلها،هتلآپارتمانها،مجتمعهایجهانگردیوگردشگری،
مهمانپذیرها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها ،زائرسراها ،مراکز
بومگردی ،مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی و خدماتی بین راهی
و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستیکهدرشرایطپیشآمدهمتاثرازمشکالتاقتصادی
بودهاند نیز تا پایان اردیبهشت ماه برای پرداخت مالیات بر ارزش
افزوده خود فرصت دارند.
ویبابیاناینکهحملونقلعمومیمسافردرونشهریوبرون
شهری اعم از هوایی ،جادهای ،ریلی و دریایی نیز مشمول این
فرصتخواهندشدافزود :دفاترخدماتمسافرتی،گردشگریو
زیارتی ،تولید و توزیع پوشاک ،کیف و کفش ،مراکز توزیع آجیل،
خشکبار،قنادی،بستنیوآبمیوه،باشگاههاومجتمعهایورزشی
و تفریحی ،فرهنگی ،آموزشی ،هنری و رسانهای و مراکز تولید،
توزیع و فروش صنایع دستی نیز در مدت تعیین شده فرصت
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود را دارند.

واریز  92میلیارد تومان
مالیات بر ارزش افزوده به
حساب شهرداریها
و دهیاریها
همینصفحه

دوشنبه  25فروردین 1399

خبر

واکاویوضعیتصنعتگردشگری باشیوعکرونا

اما چگونه میتوان زیانهای وارده به این صنعت را جبران کرد؟ با توجه
به اینکه این شرایط تنها بر کشور ما حاکم نبوده و در کل دنیا شاهد
آن هســتیم ،میتوان از الگوهای موفقی که تاکنون شرایط بحرانی را
مدیریت کردهاند ،بهره برد و بر اساس وضعیت داخلی کشور ،آن را بومی
کرد و مورد بهرهبرداری قرار داد .به این منظور الزم اســت با برگزاری
اتاق فکرهایی با حضور روسای اصناف و مدیران بخش خصوصی فعال
در عرصه گردشگری برای دریافت نظرات اجرایی و نزدیک به واقعیت
بهره برد.
نکتهای که میتوان به آن پرداخت این است که فرض را بر این بگذاریم
که کشوری هستیم بدون هرگونه تعامل بینالمللی با یک اکوسیستم
بسته و متکی به داخل و بخش گردشگری هم به دالیلی ،اجازه هرگونه
فعالیت و تعامل اقتصادی را از طرف دولت ندارد .دستور دولت این است
که به مدت یکسال تمامی زیرساختهای گردشگری الزم به اصالح،
استانداردسازی و آماده شدن برای فعالیت تمام قد بعنوان یک منبع
جایگزین نفت باشند ،این فضایی است که الزم است به آن وارد شد و
برای پویایی این صنعت در آن برنامهریزی کرد تا در شرایط اینگونه و
در مقابل این تکانهها تاب آورده و حداقل خسارات را متحمل شد .از
بودج ه مشخصی که برای اینگونه شرایط اختصاص داده شده ،الزم است
برای تأمین معاش و به روزشدن صنعت گردشگری تابآور (که البته به
صنایع مادر و زیرمجموعههای آن نیز به شدت وابسته است) بهره برد تا
به آن سطح از استانداردهای تعریف شده در برنامههای بلندمدت مبتنی
بر آینده نگاری رسید و با تمام توان پیش رفت .اما در حال حاضر آنچه
رخ نداده همین است؛ چراکه شرایط مریض و با حداقل توان و متکی
به نفت ،گردشگری و باری به هرجهت که هرکس گلیم خود را از آب
بیرون کشیده ،نتیجهای جز این نخواهد داشت .حال دولت در حمایت
از این بخش ،به عنوان اهرم قوی برای اجرایی کردن برنامههای عملیاتی
مبتنی بر برون رفت از این چالش و با حمایت مالی و حقوقی از این
صنعت الزم است پیش قدم شود.
حمایتهایی که تاکنون از ســوی دولت پیشــنهاد شــده ،در قالب
پیشنهاداتی است که از طرف بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی
مطرح شدهاست ،اما مهم ،اجراشدن بستههای حمایتی پیشنهادی دولت
است ،که تاکنون شاهد اجرای آن نبودهایم؛ استمهال معوقات بانکی،
مالیات بردرآمدها ،بیمه و حمایت از راهنمایان گردشگری ،پرداخت وام
 12درصدی و برنامههایی از این دست که اجرایی نشدن برخی از این
بستههای حمایتی بهتر از اجراشدن آن است .در این شرایط همانطور
که صندوق حمایت از کشاورزان برای شرایط خاص وجود دارد ،بایستی
صندوقی برای حمایت از فعاالن حوزه گردشگری هم ایجاد شود تا در
اینگونه شرایط ،نسبت به تأمین نیاز ایشان ،بتوان از این محل اقدام کرد.
اگر کارگران و نیروهای استخدامی و یا خویش فرما تحت پوشش بیمه
باشند ،امکان تأمین معاش آنها در شرایطی این چنین مهیا خواهد شد.
به نظر میرسد حال که در این شرایط قرار گرفتهایم ،الزم است تا برای
شرایط مشابه ،تدوین برنامههای حمایتی و اتخاذ تدابیر ویژه اجرای این
برنامهها چاره اندیشی کرد .هرچند در شرایط سخت تحریم قرارداریم ،اما
در حال حاضر ،مستثنی از سایر کشورهای حتی جهان اول در خصوص
اتکای به درآمدهای نفتی نیستیم ،چراکه روند نزولی قیمت نفت ،برای
آنها نیز شرایطی مشابه ایجاد کرده ،لیکن ایشان با برنامههای جایگزین،
در حال مقابله با شرایط موجود هستند.
آنچه پیشنهاد میشود ،برآورد خسارات مستقیم و غیرمستقیم وارده در
هر بخش از صنعت گردشگری است تا بتوان با تجمیع موارد ،به رقم
خسارت کلی وارد شده رسید .برای برون رفت از این مشکل با اعداد و
ارقام واقعی ،نسبت به محاسبه ریسکها ،نیازمالی و خسارات این بخش
باید اقدام کرد .بنابراین جا دارد که بدون هرگونه حاشیه ،نسبت به برآورد
و اعالم آمار واقعی در بخش گردشگر داخلی و خارجی ،تعداد واحدهای
فعال و ظرفیت فعال آنها ،درجهبندی و رتبهبندی واحدهای مختلف
گردشگری اعم از واحدهای اقامتی (هتل ،هتل آپارتمان ،مهمانپذیر،
مسافرخانه ،اقامتگاه بوم گردی ،خانه مسافر ،زائرسرا ،خانه معلم و مراکز
رفاهی مجاز) ،دفاتر خدمات مسافرتی (کارگزاران داخلی و خارجی ،دفاتر
الکترونیک و سنتی) ،واحدهای پذیرایی (رستوران ،سنتی سرا ،اغذیه
فروشی ،فست فودها و آشپزخانه) ،ایرالینها (دولتی و خصوصی) ،شبکه
ریلی و شــرکتهای تابعه آن ،شرکتهای مسافربری جادهای (اتوبوس،
مینی بوس و خودروهای سبک دارای مجوز) ،شرکتهای حمل و نقل
مسافر درون شهری و برون شهری سبک (تاکسیرانی ،تاکسی تلفنی
و تاکسیهای اینترنتی) ،ترمینالهای مســافری (فرودگاه ،راه آهن،
پایانههای اتوبوسرانی و مینیبوسرانی) ،مراکز تجاری-تفریحی (برج
بازارها ،پارکهای آبی ،مراکز تفریحی ،پارکها و بوســتانها) ،تعداد
کارکنان فعال در این بخش اعم از تمام وقت و فصلی ،برای محاسبه
دقیق مالی و بخش گردشــگری و برنامهریزی در این خصوص اقدام
کرد .البته نباید از نظر دور داشت که مشاغل وابسته و غیر مستقیم به
این صنعت از جمله تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی ،لوازم بهداشتی
و نساجی ،صنایع تولید قطعات یدکی و بساری از صنایع دیگر را نیز
بایستی در برآوردها مورد توجه قرارداد و این نیازمند دعوت به همکاری
خبرگان و متخصصانی اســت که پس از گردآوری این اطالعات ،در
قالب کارگروههای تلفیق ،به ارزیابی و جمع بندی نهایی برای تدوین
یک مستند قابل اجرا ،همکاری کنند .سادهترین پیشنهاد ممکن برای
شرایط پس از برون رفت از این بحران نیز اقدام به تدوین تقویم مناسب
ســفر و توزیع زمانی و مکانی و حتی ویژه گروههای خاص اجتماعی
(بازنشســتگان ،کارکنان ادارات و بخش خصوصی) بهعنوان الگویی،
برای گذران اوقات پس از شرایط سخت ،با رعایت حفظ محیط زیست
و حقوق شهروندی است.
در این مدت ،ضرورت دارد تا نسبت به شناسایی و تعریف مسیرهای
گردشــگری و اعالم عمومی آن جهت برنامهریزی و مدیریت مقاصد
گردشگری ،آنهم براساس ظرفیت تحمل گردشگری ،اقدام شود و به این
ترتیب تا فرارسیدن آن زمان ،با بهینهسازی زیرساختهای گردشگری،
جهت بهرهبرداری مناســب از آنها اقدام کرد .یکی از مهمترین این
بهینهسازیها پس از استانداردسازی واحدهای صنفی مرتبط ،آموزش
فعاالن و کارکنان این واحدهاست که از راه دور و به صورت مجازی نیز
قابل اجرا است .در نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش ،با استفاده از
برنامههای آمایشی تدوین شده ،نسبت به توسعه آموزش مجازی اقدام
شده بود و در حال حاضر ،با بهرهگیری از این ساختار از پیش تعریف
شده ،در حال برگشت به وضعیت عادی هستند ،آیا صنعت گردشگری
که سالهاست در خصوص مجازی شدن آن سخن به میان آمده نباید
سازوکار آن را به طور فراگیر اجرایی می کرد؟!
*عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی و نایب
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی
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دنیای اقتصاد ،مریم سروش« -کرونا» یک
شوک بزرگ برای اقتصاد کشور است .اشتغال
و سرمایهگذاری که تا پیش از این به واسطه
چالشهای اقتصادی و تحریمی در خطر قرار
گرفته بود؛ حاال به بحرانی جدیتر گرفتار آمده
است.بخشهایمختلفاقتصادیدرتقالهستند
تاازاینبحرانهمعبورکنند.درخراسانرضوی
تاپیشازآنکهاینویروسمرموز،زندگیمردمرا
بهقرنطینهببرد؛شاخصهایاقتصادی،پالسهای
مثبتی را نشان میدادند اما حاال با به تعطیلی
کشیدهشدنصنایعوابستهبهبخشگردشگری
و خدمات ،رکود و بحران دور از انتظار نیست
هرچندنهادهایمتولیدرتالشهستندتاضربه
اقتصادیاینبحرانرابهحداقلکاهشدهند.
در روزهایی که قرنطینه خیابان های شهر را
خلوت کرده ،کسب و کارها را از رونق انداخته
و کرکره واحدهای صنفی را پایین کشیده ،به
سراغ «حسین امیررحیمی» مدیرکل امور
اقتصاد و دارایی خراسان رضوی میرویم تا با او
از برنامههای این نهاد برای سال( 99که افقش را
«جهشتولید»تعریفکردهاماآغازشبا«کرونا»
پیوندخوردهاست)؛بهگفتوگوبنشینیم:
zتالش برای عبور از بحران کرونا

امیررحیمی با بیان اینکه اداره کل
امور اقتصادی و دارایی از سوی وزیر
اقتصادبهعنوانمعینستادمبارزهبا
کرونا در خراسان رضوی انتخاب
شد ،میگوید :عالوه بر تصمیماتی
که در سطح ملی و با محوریت مساعدتهای بانکی،
بیمهای و مالیاتی برای کسب و کارهای اقتصادی اخذ
شد ،رایزنیهای موثری نیز جهت تخصیص و واریز به
موقعمنابعمالیبهامردرمان،اجرایطرحهایمقابلهای
وتأمیناقالمبهداشتینیزداشتیم.بخشیازتالشهای
مابرتامینتجهیزاتبهداشتیودرمانیباکمکظرفیت
هایدراختیارمتمرکزبود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی
میافزاید :سازمان امور مالیاتی کشور هم با ارائه
تسهیالتی به فعاالن اقتصادی و افزایش مهلتهای
قانونی مودیان در موضوعات مختلف مالیاتی (از یک
تا شش ماه) و اعمال معافیت مالیاتی برخی از فعاالن
اقتصادی متضرر ،تالش کرده است تا از فشار اقتصادی
موجود بر بنگاههای اقتصادی بکاهد .وی متذکر شد:
دولتمجموعهایازبرنامههایحمایتیرادربخشهای
مختلفپیشبینیکردهکهازسویدستگاههایمتولی
در استانها ،به مرحله اجرا درخواهد آمد.
zضرورت استفاده مناسب از ظرفیت سرمایهگذاران
کشورافغانستان

امیررحیمی در توضیحبرنامهریزیها وهدفگذاریها

درآمدهای غیرمالیاتی استان در سال  ۹۸با رشد  ۶۴درصدی  ۴۳۷میلیارد تومان بود

ادامه یادداشت
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سال هجدهم شماره 4861

در اقتصاد خراسان رضوی برای سال  99بیان میکند:
استفاده مناسب از ظرفیت ارزشمند سرمایهگذاران
کشور افغانستان یکی از پیگیریهای ما خواهد بود.
طرحهای اقتصادی عملیاتی که دارای پشتوانه علمی
هستند ،مانند ایجاد و تاسیس صندوق مشترک ارزی
بین دوکشور ،تقویت حمایتها از فعاالن اقتصادی
در حوزه حمل و نقل سوخت و همچنین تاسیس
نهادهایی به منظور ارائه مشاوره اقتصادی و مالی برای
سرمایهگذارانکشورافغانستان،برنامههاییهستندکه
بهتاییدوزیراقتصادومعاونانویرسیدهاندومقرراست
درسالآیندهاجراییوعملیاتیشوند.

ادامه می دهد :در خصوص واردات کاالهای سرمایهای،
واسطهایومواداولیهمورداستفادهبرایبخشتولیدهم
تسهیالت ویژهای در نظر گرفته شده است تا هیچگونه
وقفهایدرتامیننیازهایتولیدیبنگاههاایجادنشود.در
واقع ،به همان رویه ای که این روزها در امر مبارزه با کرونا
شاهد هستیم و ثبت سفارش تا واردات کاال ۴۸،ساعته
انجام می شود؛ در مورد واردات کاالهای واسطهای،
سرمایهای و مواد اولیه نیز باید با همین جدیت و سرعت
عمل اقدام شود .برای تحقق این امر ،یکی از توصیه های
وزارتاقتصاد،پذیرفتن«ضمانتمعتبر»برایترخیص
کاالی مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی است تا به دلیل
نبود نقدینگی،امرتولیدبامشکلمواجهنشود.

سال  ،1399به رغم آغاز دشوارش ،در افق خود
«جهشتولید»رادنبالمیکند.عنوانیکهرهبرمعظم
انقالببرایاینسالانتخابکردهتادستگاههایاجرایی
و نهادهای متولی و حتی بخش خصوصی را برای رونق
بخشیبهاینعرصه،تشویقوترغیبکند.امیررحیمی
هم از برنامههای این نهاد ،برای پیشبرد هدف مذکور
میگوید؛ او تصریح میکند :بازنگری در فرآیندهای
اخذ 30مجوزپُرمخاطبباجدیتتوسطمرکزخدمات
سرمایهگذاری استان در حال اجرا است ،همچنین
پنجره واحد الکترونیکی برای صدور مجوز فعالیتهای
تولیدی به زودی تکمیل و اجرایی خواهد شد .البته در
سالگذشته،روندصدورمجوزهایصنوفبهطورکامل
الکترونیکیشدهاست.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی

امیررحیمی خاطرنشان میکند :باید نیازمندیهای

zتسهیل در صدور مجوزهای قانونی دستگاه های
اجرایی

مدیرکلمدیریتبحراناستانداریتشریحکرد

خسارتهای باران در خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -بارشهای رگباری
در خراسان رضوی که از شنبه شب
ادامه دارد ،خسارات زیادی به بخش
کشاورزی ،واحدهای مسکونی و
تاسیسات زیربنایی به ویژه راههای این
استان وارد کرده است.
به گزارش ایرنا ،مدیر کل
دفتر مدیریت بحران
استانداری خراسان رضوی
گفت :بر اثر بارندگی شنبه
شب جاده اصلی سبزوار -
شاهرود و همچنین راههای نیشابور  -قوچان،
کاشمر  -نیشابور و بردسکن -طبس
مسدود شد.
حجتعلی شایانفر افزود :با تالش ماموران
راهداریجادههای شاهرود-سبزوارونیشابور
قوچانبازگشاییشدومسافراناینمسیرهاامدادرسانی شدند .وی همچنین از مسدود
شدن چندین راه روستایی در شهرستانهای
جغتای ،سبزوار ،جوین و داورزن خبر داد.
وی ادامه داد :بر اثر بارشهای شب گذشته
برق  ۱۵روستا در شهرستان داورزن قطع
شد که تاکنون  ۱۱روستا برقدار شده و
عملیات برق رسانی به چهار روستای دیگر
ادامه دارد .شایانفر افزود :حدود  ۳۰خانوار در
روستای «بمانگر»داورزن بر اثر آبگرفتگی و به
خاطر پیشگیری از حوادث احتمالی به مکان
امنانتقالیافتند.
 ۲zسددرجوینسرریزشد

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری
خراسان رضوی ادامه داد :در پی بارشهای
رگباری سدهای «کمایستان» و «یام» در
شهرستان جوین این استان سرریز شد و
نگرانیهای برای ساکنان روستاهای
پایین دست ایجاد کرد که با تخلیه آب و
کاهش حجم آب این شرایط مدیریت
شد و نیازی به تخلیه این روستاها نبود.
ویگفت:شنبهشببهعلتآبگرفتگیوبرای

اقدامات پیشگیرانه حرکت قطار در مسیر
جوین برای مدت کوتاه متوقف شد.
شایانفر اظهار کرد :میزان خسارات وارده
شده بر اثر بارندگی به بخشهای کشاورزی،
تاسیساتزیربناییومنازلمسکونیخراسان
رضوی در حال ارزیابی است .شایانفر ادامه
داد :در فروردین ماه امسال  ۶اطالعیه
و هشدار از هواشناسی خراسان رضوی با
احتمال جاری شدن سیل و آبگرفتگی معابر
صادر شده است .وی گفت :در این مدت
گروههای راهداری ،هالل احمر ،شهرداری،
دستگا ههای خدمات رسان ،اورژانس
و آتش نشانی در آماده باش کامل بودند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان
رضوی از شهروندان خواست با توجه به تداوم
بارشهای رگباری به خاطر پیشگیری از
حوادث و بیماری کرونا از ترددهای غیر
ضروری در جادههای این استان پرهیز کنند.
براساس پیشبینی هواشناسی خراسان
رضوی ،فعالیت سامانه بارشی که از جمعه
شب هفته گذشته در این استان آغاز شده
است تا چهارشنبه هفته جاری ادامه دارد.
zآمادهباششهرداریمشهد

علیرضا صحراگرد مدیر کل هماهنگی و
نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد
هم گفت ۱۴۶:دستگاه ماشین آالت به جهت
رفع هرگونه آب گرفتگی در سطح شهر به
حالت آماده باش در آمده است ..او افزود۲۰ :
دستگاه موتور پمپ سیار ۱۲۵،دستگاه تانکر
و  ۵دستگاه لودر در مناطق  ۱۳گانه سطح
شهر مستقر شده است .وی خاطرنشان کرد:
 ۱۳دستگاه پمپ خودمکش در آدرس های
نجف ،رسالت ،امام حسین ،فجر ،مصلی ،
بازار حافظ ،انقالب ،جهاد  ،امام علی ،ورودی
میثاق ،آزادی  ،نمایشگاه و الهیه به صورت
آماده باش در سطح شهر استقرار یافته و بالغ
بر  ۲۰۰۰۰کیسه شن در نقاط مختلف شهر
جانمایی شده است.

 zبرنامهریزیبرایکاهشتصدیگریبخشدولتی

در پایان بهمن ماه  ،1398اختالف
استان ما با درآمد مصوب قابل
دریافت تنها  3درصد بود و پیشبینی
میشد که در صورت عدم بروز
پدیده کرونا ،درآمدهای خراسان
رضوی به سطح مصوب در اسفندماه
نزدیکتر شود ولی معادالت به
واسطه بحران مذکور ،دستخوش
تغییرشد

تولید را از طریق بازار سرمایه و بازار پول تأمین کنیم
تا جهش تولید ،به مشکل دچار نشود .در سال جدید
وضعیتبازارسرمایهدراستانبایدبابسترسازیمناسب
وتهیهگزارشهایعلمی،متناسبباوضعیتاقتصادی
استان ،رشد پیدا کند .مدیرکل امور اقتصاد و دارایی
خراسان رضوی حداقل سازی شرکتداری در بخش
یداند
دولتیرا یکیازبرنامههای امسالوزارتاقتصاد م 
و میگوید :با توجه به ساختار اقتصادی استان و عدم
حضور شرکتهای دولتی قابل توجه در اجرای این
سیاست ،واگذاری اموال تملیکی بانکها و مولدسازی
داراییهای دولت در استانمان ،در اولویت قرار خواهد
گرفت.
zاخذبیشاز 3800میلیاردتومانمالیاتازخراسانیها
در سال98

از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی
درباره درآمدهای عمومی استان در سال گذشته
میپرسیم و او میگوید :مجموع درآمدهای عمومی
که برای استان در سال  1398مصوب شد4543 ،
میلیاردتومانبودکهتاپایاناسفندماه 4335،میلیارد
تومان آن وصول شد و این به معنی تحقق  95درصد
درآمدهای عمومی است؛ این رقم نسبت به مدت
مشابه سال گذشته اش  43درصد افزایش را نشان
میدهد.
امیررحیمی این نکته را هم توضیح می دهد که؛
«در پایان بهمن ماه ،1398اختالف استان ما با درآمد
مصوب قابل دریافت در این مدت تنها  3درصد بود
و پیشبینی میشد که در صورت عدم بروز پدیده

کرونا ،درآمدهای خراسان رضوی به سطح مصوب در
اسفندماهنزدیکترشودولیمعادالتبهواسطهبحران
مذکور،دستخوشتغییرشد».
از امیررحیمی درباره درآمدهای مالیاتی خراسان
رضوی میپرسیم و او پاسخ میدهد :درآمدهای
مصوب مالیاتی استان که  90درصد کل درآمدهای
استان را تشکیل میدهد ،برای  12ماهه ،1398
معادل 3976میلیاردتومانتعیینشدهبودودرنهایت
هم در این مدت 3888،میلیارد تومان از آن وصول شد
که نسبت به رقم مصوب 2،درصد کاهش و نسبت به
مدت مشابه سال قبل  41درصد افزایش را نشان می
دهد .درآمدهایغیرمالیاتیاستانهمدرسال،1398
بالغ بر  437میلیارد تومان بود که نسبت به سال 97
رشدی 64درصدی داشته است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی درباره
میزان سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده در
سال گذشته هم میگوید :پارسال  30طرح سرمایه
گذاری خارجی به ارزش  141میلیون دالر توسط
هیاتسرمایهگذاریخارجیکشوردرخراسانرضوی
مصوبشد.اینسرمایهگذاریهاازکشورهایاتریش،
گرجستان ،هندوستان ،عراق ،آلمان ،ترکمنستان،
گرجستان ،امارات متحده عربی ،چین و افغانستان
جذب شده اند و همین حاال هم  ۸۰۰میلیون دالر
تقاضای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.

zصادرات  1800میلیون دالری و واردات 385
میلیوندالری

امیررحیمی درباره وضعیت تجارت استان در سال
 98هم میگوید :صادرات کاال از گمرکات خراسان
رضوی در سال  1398به لحاظ وزن معادل 3409
تن و به ارزش  1800میلیون دالر بوده که  17درصد
افزایش از لحاظ وزنی را نسبت به سال گذشته نشان
می دهد .واردات کاال هم به ارزش 385میلیون دالر و
 278هزار تن بوده و بیانگر  4درصد افزایش در وزن و
 13درصد افزایش در ارزش محصوالت وارداتی است.
وی اشارهای به اقدامات شورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی برای اولویتبندی سرمایهگذاریها
میکند و میگوید :این شورا دو اقدام مشخص را در
سال  1398به سرانجام رساند؛ اول آنکه ،با استفاده از
نتایج مطالعه اولویتهای سرمایهگذاری استان200،
طرحبزرگراموردارزیابیمجددقراردادکهدرمجموع
بالغ بر 100هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری را نوید
میدهدوامکانارائهتسهیالتتوسطبانکهایاستان
به این طرح ها بررسی شد .عالوه بر آن ،در چهارچوب
رایزنی های فشرده با وزارت اقتصاد ،موفق شد تا اولین
کمیته استانی تامین مالی پروژههای منتخب را برای
خراسان رضوی تشکیل دهد ،در دو جلسهای که تا به
امروز برگزار شده ،اختصاص بیش از  3هزار میلیارد
تومانتسهیالتباتعیینبانکعاملبررسیوبرایآن
اقدام الزم انجام شده است.

پژمانفر :دستمزد  ۹۹پاسخگوی نیاز کارگران نیست

تسنیم -رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضوی
گفت:افزایشحقوقکارمنداندولتتقریبامتناسب
با تورم بود اما درصد افزایش پیدا کرده برای کارگران
قطعامتناسبباتورمنیست.
نصراهلل پژمانفر درباره مصوبه دستمزد
سال  99کارگران اظهار کرد :افزایش
دستمزدکارگرانباتوجهبهسابقهدرصد
افزایش در سنوات گذشته 21،درصد را
تاکنون تجربه نداشتیم اما در عین حال
تورم 30تا 40درصدیراکهدستگاههایمعتبراعالمکردهاند
نیزنداشتهایم.رئیسمجمعنمایندگانخراسانرضویبیان
کرد:افزایشحقوقکارمنداندولتتقریبامتناسبباتورمبود
اما درصد افزایش پیدا کرده برای کارگران قطعا متناسب با

تورمنیست؛شکلاینتصمیمگیریازنظرقانونیدرستبوده
یعنیجلسهتشکیلشدهوکارفرماوکارگرونمایندگانوافراد
حقیقیوحقوقیدرجلسهحاضربودند.پژمانفرتصریحکرد:
بههرحالمانمیتوانیمبدوندرنظرگرفتننظرکارگرانکه
در واقع در این مسئله ذینفع هستند و افراد اصلی در حوزه
ارائهخدماتهستنداینکارراصورتدهیم؛نگرانیداریمکه
حوزه کارگری ما با مشکل مواجه شود .وی بیان کرد:
درخواست داریم آقای شریعتمداری به این موضوع توجه
عاجلی داشته باشند؛ استحضار داریم که کارفرمایان نیز
مشکلدارنداماهیچکارفرماییحرفماراردنمیکندکهاگر
کارگر مشکل معیشتش جدی باشد و نتواند دخل و خرج
زندگیاشراجورکندکیفیتکارشنیزپائینمیآیدونهایتا
به ضرر کارفرما است .پژمانفر گفت :باید امیدواری را برای

کارگر ایجاد کنیم و انتظارمان این است که معیشت کارگر
متناسب با شاخص تورم مدنظر قرار گیرد و بتوانیم کاری
کنیم که توان اداره زندگی برای کارگران در شرایط سخت
افزایش پیدا کند .عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی
تصریح کرد :هزینههای زندگی اعم از اجاره و حمل و نقل و
مسکن همگی افزایش پیدا کرده و قطعا این موضوع حداقل
دستمزدجوابگوینیازکارگرانمانخواهدبودومابایدبتوانیم
بهسمتیبرویمکهانگیزهکارگرانمابرایکارکردنافتپیدا
یدانماینموضوعیکچاقوی
نکندوبندهنیزعلیرغماینکهم 
دوطرفه است و شاید افزایش آن فشار بر کارفرما وارد کند اما
بایدعنوانکنیماینسطحپیشبینیشدهبرایکارگرانباید
تجدیدنظرشودوبههمانمیزانافزایشبرایکارمندانبرای
کارگراننیزلحاظشود.
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اخطارمدیرکلمحیطزیست
به ۶۳واحد آالینده جدید خراسان رضوی

دنیای اقتصاد -مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی از
شناسایی و اخطار به  ۶۳واحد آالینده جدید در خراسان
رضویخبرداد.
تورج همتی اظهار کرد :سال گذشته بیش از
 6600نوبت پایش از منابع احتمالی آالینده
استان صورت گرفته که از این تعداد ،قریب
 4400نوبت بازدید پایشی توسط کارشناسان
محیط زیست و بیش از  2200نوبت پایش با
استفاده از اجرای برنامه خوداظهاری از سوی آزمایشگاههای معتمد
سازمان حفاظت محیط زیست انجام پذیرفته که مجموعاً رشد14
درصدی در میزان پایشها را نشان میدهد ضمن اینکه میزان
پایشهایشبانهنیزدرسالگذشتهبهرشد 12درصدیدرقیاسبا
سال پیش از آن رسیده است.
وی با اشاره به اینکه با شناسایی  63واحد آالینده جدید در سال
گذشته ،تعداد واحدهای آالینده استان به  220واحد رسیده است
گفت :دراین راستا در سال گذشته ،قریب  1080اخطاریه زیست
محیطی برای واحدهای آالینده استان صادر شده و به بیش از260
شکایتباهمینموضوعیترسیدگیشدهاست.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی به رشد  3/6برابری در
نمونهبرداری و پایش منابع آبی استان اشاره کرد و افزود :درحوزه
پایش مدیریت پسماند نیز سال گذشته نزدیک به  1600نوبت
بازدید از واحدهای تولید کننده پسماند در کل استان صورت
گرفته و دراین بین12نوبت نظارت و پایش واحدهای تولیدکننده
پسماند ویژه 336 ،نوبت پایش زبالهگاههای استان 670،مورد نیز
پایش پسماندهای بیمارستانی بوده و بر این اساس نظارتهای
بعمل آمده از بیمارستانها و مراکز بهداشتی استان رشدی حدودا
 3برابری داشته است.
همتیادامهداد:طبقنتایجسنجشمرکزتحقیقاتزیستمحیطی
استان ،سهم منابع آالینده آب در استان 36درصد ،آلودگی پسماند
و خاک 36درصد و آلودگی هوا 28درصد درسال گذشته بوده و در
اینزمینه درسالگذشته 3100فاکتوردرحوزههایفاضالب ،هوا،
پسماند ،آبوخاکدرآزمایشگاههایادارهکلسنجششدهکهاین
آماردرسالقبلازآن 2812فاکتوربوده وتعدادنمونههایسنجش
شده نیز از 522مورد به 568مورد افزایش داشته است.
وی درباره اجرای ماده  16قانون هوای پاک اظهار داشت :نظارت و
کنترل آالیندههای خروجی واحدهای صنعتی تولیدی از طریق
مراجعه و سنجش آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط
زیست یک الزام است و مقایسه آمارها در این حوزه نشان میدهد
که این مهم در سال گذشته با رشد حدود  26درصدی در قیاس با
سال قبل تر از 1646نوبت اجرای برنامه خوداظهاری به 2243نوبت
رسیده است.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی درباره نظارت بر طرحها و
پروژههای مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی در سال به اجرای
 130نوبتنظارتوپایشازپروژههامشمولارزیابیاستانوصدورو
ابالغ 9موردمکاتبهواخطاریهزیستمحیطیدرباره واحدهایدارای
پیشرفتفیزیکیقبلازاخذمجوزارزیابیزیستمحیطیدرسطح
استان اشاره و افزود :مقایسه آمار عملکردی استان در این حوزه
نشان از رشد حدود  1/8درصدی در برنامههای نظارت بر طرحها و
پروژههای مشمولارزیابیزیستمحیطیدارد.

به همت شورای گفتوگوی خراسان رضوی و با تاکید رئیس اتاق ایران شناسایی شد

میزانآسیبکرونا بهکسبوکارها

دنیایاقتصاد،زهراصفدری 19-اسفندماه
بود که پیشنهادات بانکی ،بیمه ای و مالیاتی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
خراسان رضوی برای حمایت از بنگاههای
ا قتصادی به شورای گفتوگوی مرکز و
سپس به هیات دولت ارسال شد و پس از آن،
طبق تاکید غالمحسین شافعی رئیس اتاق
ایران ،مقرر شد دبیرخانه شورای گفتوگوی
خراسانرضویدرسطحوسیعتریاقدامکند
و کسب و کارهای آسیبهای دیده از کرونا را
شناساییوراهکارهایپایداریکسبوکارها
در کوتاه مدت ،بلندمدت و حوزههای ملی و
استانیراارائهدهد.
از همان روزهای پایانی سال 98دبیرخانه شورای
گفتوگو دست به کار شد و موضوع را با خبرگان
و اعضای کمیسیونهای اتاق ،هیئت نمایندگان،
اعضای شورای گفتوگو و معینهای اقتصادی در
میان گذاشت و از دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی
هم کمک گرفت و دو پژوهش برگرفته از نظر
خبرگان را آغاز کرد تا بتواند ابتدا کسبوکارهای
آسیبدیدهدررشتههایمختلفراشناساییکندو
میزان اثرگذاری و شدت آن را مورد ارزیابی قرار دهد
و سپس راهکارهای الزم را جمع بندی کند.
به گفته علی اکبر لبافی رئیس
دبیرخانه شورای گفتوگوی
خراسان رضوی ،بر اساس این
پروژهراهکارهایپایداریکسب
و کار ،عوامل مداخله گر و عوامل
زمینهای در پایداری کسب و کارها در کوتاه مدت در
سطح استانی و ملی مشخص میشود و اینپروژهبه
شرکتها و بنگاههای اقتصادی و متولیان امر کمک
خواهد کرد که استراتژی کنونی و مدل کسب و کار
خود را مجددا ًارزیابی کنند و دستگاههای اجرایی
هم چگونگی کمک به این بنگا هها را مشخص
خواهندکرد.
لبافی با اشاره به مشورت با 150فعال اقتصادی و
نخبه دانشگاهی و ...درباره نتایج این پروژه میگوید:
خراسان رضوی ساالنه پذیرای بیش از 25میلیون
زائر و گردشگر است و مشهد بیش از  50درصد
هتلهای کشور را به خود اختصاص داده است ،بر

لبافی 56:درصد تاثیرپذیری
از ویروس کرونا مربوط به
بخش خدمات 23 ،درصد بخش
بازرگانی 16 ،درصد صنعت و
معدن و  4درصد کشاورزی و
دامپروری است

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسان رضوی
خبر داد

افزایش تردد ناوگان صادراتی
به آسیای میانه در سال98

دنیای اقتصاد -مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای
خراسان رضوی گفت :تعداد کل خروجی ناوگان در سال
 1398تعداد 70هزار و 849دستگاه بوده که در بخش تردد
ناوگان حامل کاالی صادراتی به کشورهای آسیای میانه از
طریق پایانههای مرزی لطفآباد ،سرخس و باجگیران 10
درصدرشدداشتهاست.
ابراهیم نصری با بیان این مطلب ،اظهار کرد :در
سال ،1398علیرغم محدودیتهای ایجاد شده
از  24اسفندماه سال  98به دلیل شیوع بیماری
کرونا جهت تردد ناوگان به آسیای میانه توسط
دولتترکمنستان،تعداد 28هزارو 210دستگاه
کامیون حامل کاالی صادراتی از طریق پایانههای مرزی لطفآباد،
سرخس و باجگیران که در استان خراسان رضوی همجوار با کشور
ترکمنستان هستند ،تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  10درصد رشد داشته است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی با بیان
اینکه پیگیریها و رایزنیها از طریق وزارت امور خارجه و سازمان
راهداری و حمل ونقل جادهای جهت رفع محدودیتهای  تردد
به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه با رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی در جریان است ،عنوان کرد :تعداد کل
خروجی ناوگان در سال  1398تعداد  70هزار و  849دستگاه بوده
کهدربخشترددناوگانحاملکاالیصادراتیبهکشورهایآسیای
میانه از طریق پایانههای مرزی لطفآباد ،سرخس و باجگیران 10
درصد رشد داشته است.
 نصری افزود :در بخش خروج ناوگان حامل کاالی ترانزیتی تردد
ناوگان  6درصد کاهش داشته ،در بخش ورود ناوگان نیز کل تردد
 79هزار و  450دستگاه بوده که نسبت به سال  1397سه درصد
رشد داشته  است.
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همیناساس،حوزهگردشگریوسپسحملونقل
بیشترین تاثیرپذیری از کرونا را داشته اند و کاهش
تعداد گردشگران و اختالل در صادرات از مرزهای
هواییوریلیوزمینیمهمترینپیامدشیوعویروس
کرونا در این استان است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان
رضوی می افزاید :در حوزه اشتغال هم هر دو سمت
عرضه و تقاضای نیروی کار دچار مشکل شده و
ممکناستمنجربهکاهشسطحبهرهورینیروی
کار و عوامل تولید شود .به طوریکه میبینیم تعداد
زیادیازشاغالنبخشخدماتدرحوزهگردشگری
و هتلداری در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند.
در حوزه بودجه هم مالیات ستانی به شدت تحت
تاثیر قرار گرفته و این موضوع فشار بر بنگاهها را
افزایش خواهد داد.
zبخشخدماترتبهاولآسیبپذیریازکرونا

لبافی میگوید :طبق یافته های ما از میزان
آسیب وارد شده در هر بخش از کسب و کارها؛ 56
درصد تاثیرپذیری از ویروس کرونا مربوط به بخش
خدمات 23 ،درصد بخش بازرگانی 16 ،درصد
صنعت و معدن و  4درصد کشاورزی و دامپروری
است .وی بیشترین آسیب پذیری در حوزه خدمات
را مربوط به هتلها ،هتل آپارتمانها ،مهمانپذیرها،
مسافرخانهها و دیگر مراکز اقامتی و سپس مراکز
تولید و توزیع غذاهای آماده مثل رستورانها و در
ادامه ،دفاتر گردشگری و مسافرتی و در نهایت مراکز
توزیعآجیلوخشکبارمیخواند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان
رضوی تصریح میکند :از مجموع آسیبهای وارد
شده به بخش خدمات ،سهم هتلها  11.5درصد،
درصد دفاتر خدماتی مسافرتی و گردشگری 9.9
درصد ،مراکز توزیع غذا  9.7درصد ،مراکز توزیع
آجیل و سوغات و قنادیها و 8.8 ...درصد ،مراکز

تولید و توزیع صنایع دستی و کیف و کفش 8.8
درصد ،حوزه تولید و توزیع پوشاک  8.8درصد،
مراکز باشگاهی و مجتمعهای فرهنگی تفریحی و
آموزشی 8.6درصد و حمل و نقل درون شهری7.2
درصد است .لبافی ادامه میدهد :طبق بررسی های
ما ،حوزه بازرگانی خارجی در استان 60.5 ،درصد
از آسیبهای ناشی از کرونا در حوزه بازرگانی را به
خود اختصاص داده و بازرگانی داخلی سهمی39.5
درصدی دارد .رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از جمع
آوری حدود  70پیشنهاد بخش خصوصی در
حوزههایمختلفدرغالبپاسخبهپرسشنامههای
توزیع شده توسط دبیرخانه شورا خبر داده و
میگوید :حدود  30درصد پیشنهادات مربوط به
حوزههای بانکی ،مالیاتی و بیمهای و  70درصد در
حوزه رفع موانع کسب و کار و تسهیل فرایند امور
و مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها و
تصمیم سازیهاست .این پیشنهادات و راهکارها
در قالب کتابچه ای برای دولت ارسال میشود تا در
تصمیماتموردتوجهقرارگیرد.
در جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی استان
شناسایی و شدت آسیب پذیری و پیامدهای ناشی
از بیماری ویروس کرونا و راهکارهای پایدارسازی
بنگاههای اقتصادی با توجه به اوضاع کشور و استان
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
zبستهحمایتیخسارتهاراجبراننمیکند

علی شریعتی مقدم عضو هیات
نمایندگاناتاقبازرگانیخراسان
رضوی هم درباره آثار کرونا بر
جنبههای مدیریتی و اقتصادی
استانمیگوید:درمشهدهمواره
پیش از تعطیالت نوروز و از نیمه دوم اسفندماه تا
پایانفروردینماهجنبوجوشزیادیازنظرتامین

کاالی زائران و مردم را شاهد بودیم که این امر تاثیر
زیادیبراقتصاداستانمیگذاشتاماتعطیلیبازارها
از اسفندماه تاکنون باعث کاهش شدید تقاضا شده
است .از طرفی با محدودتر شدن حمل و نقل و
کاهش امکان ارسال کاال و تولیدات ،تاثیر منفی
اقتصادی زیادی بر واحدهای صنعتی را مشاهده
میکنیم .شریعتی مقدم اذعان میکند :در بحث
صادرات هم میدانیم که متاثر از موضوع کرونا،
تقاضای جهانی با رکود مواجه شده است .درگذشته
برای ارسال برخی محصوالت مثل زعفران روزانه
چندین پرواز از ایران به امارات انجام میشد که االن
این امکان وجود ندارد و هزینه های صادرات و
لجستیکهمبهدلیلازبینرفتنشرایطرقابتیبه
شدت افزایش یافته است .بنابراین نمیتوان گفت
شرایط عادی شده و یا به زودی عادی میشود بلکه
باید چاره جویی کرد و آنچه به عنوان بستههای
حمایتی مطرح میشود ،نویدبخش جبران
خسارتهانبودهونخواهدبودزیرادراسفندماههزینه
شرکتها معموال به دلیل پرداخت پاداش و عیدی و
سنوات و حقوق افزایش می یابد و با عدم تولید در
اسفندماه،فشاربیشتریبهبنگاههایاقتصادیوارد
آمده است .رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع
تبدیلی اتاق ایران تاکید میکند :واحد تولیدی
چارهای ندارد و باید به تولید و راه افتادن کار خود فکر
کند چون تعهدات و هزینه های زیادی دارد؛ ممکن
است یک واحد تولیدی  10فروشگاه داشته باشد و
بابت آن اجاره بها بپردازد .از طرفی ،بسیاری از کاالها
که جنبه ضروری ندارند در اولویت خرید مصرف
کننده هم نیستند و این هم تاثیری منفی بر
تولیدکنندگان دارد .اما برای جلوگیری از گسترش
بیماریمیتوانندنکاتیرارعایتکنند؛بهطورمثال
بادرصدکمتریازنیرویانسانیوبااحتیاطبیشتری
فعالیتکنند.افزونبراین،یکیازراهکارهایموجود
این است که در شرایطی که فعالیت اتوبوسهای
درون شهری متوقف است ،شهرداری به کمک
بخش صنعت بیاید و اتوبوسهای خود را برای
جابجایی کارگران در اختیار شهرکهای صنعتی
قرار دهد.

شریعتی مقدم :یکی از راهکارهای
موجود این است که در شرایطی که
فعالیت اتوبوسهای درون شهری
متوقف است ،شهرداری به کمک
بخش صنعت بیاید و اتوبوسهای
خود را برای جابجایی کارگران در
اختیار شهرکهای صنعتی قرار دهد

عضوهیاترئیسهاتاقبازرگانیخراسانضوی:

بنگاههای اقتصادی نیازمند بیشترین حمایت هستند

دنیایاقتصاد -رئیسکانونزنانبازرگانخراسان
رضوی گفت :صنعتی که تا به امروز با دشواری های
فراوانی روبه رو بود و از دردهایی مزمن رنج می برد،
حاال با شیوع بیماری کرونا و چالشهای اقتصادی
ناشی از آن ،بیمارتر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی؛
«مریم سراج احمدی» اظهار
کرد :سال جاری با شرایط بسیار
دشواری آغاز شد ،چرا که از یکسو بودجه دولت با
توجه به تحریم ها چندان محقق نشد و از سوی دیگر
بودجهفراوانیصرفمقابلهباکروناویروسگردید،لذا
دولت با کمبود بودجه و منابع مواجه خواهد بود.
عالوه بر این بنگاه های اقتصادی نیز آسیب پذیرتر
شده اند .دغدغه تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه
از یک سو و همچنین به چالش کشیده شدن تقاضا
در بعضی بخش ها،فعاالن این عرصه را در تنگنایی
جدی قرار داده است .این عضو هیات رئیسه اتاق

بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد :دولت برای
تحقق شعار «جهش تولید» در سال ،99باید ارادهای
قوی داشته باشد ،چنان که دولت بایستی با تفویض
اختیار به استان ها گام موثری را در این حوزه بردارد.
وی تصریح کرد :بنگاه های اقتصادی کوچک
و متوسط بیشترین تاثیر را از شیوع این بیماری و
بحران اقتصادی ناشی از آن پذیرفته اند و خسارت
هایمستقیموغیرمستقیمراتجربهمیکنند.
رئیس کانون زنان بازرگان شعبه خراسان رضوی
متذکر شد :البته این بحران رونق تولید را در بعضی
بخش ها نیز در پی داشت .شماری از بنگاه های
اقتصادی نیز در اقدامی ارزشمند ،خطوط تولید خود
را به تامین کاالهای اساسی و بهداشتی مورد نیاز
برای مقابله با این بیماری اختصاص دادند.
سراج احمدی از رایزنی های مختلف با مسئوالن
دستگاههایمتولیوتالشپارلمانبخشخصوصی
و تشکل های اقتصادی ،برای اخذ حمایت های هر
چه بیشتر دولت ،در شرایط موجود سخن گفت و
تاکیدکرد:برخیازکسبوکارهابهطورغیرمستقیم

آسیب های جبران ناپذیری را متحمل شدند .به
طور مثال صنایع لبنی و خوراک دام از این شرایط
زیانهای شدیدی را تجربه می کنند اما این واحدها
درزمرهبنگاههایآسیبپذیرذکرنشدند.بهنظرمی
رسد که دولت باید بررسی های جامعتر و دقیق تری
در این رابطه به عمل آورد تا به واسطه بی توجهی به
این صنایع ،شاهد تعطیلی آن ها در آینده نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه آسیب های وارده به بنگاه
های اقتصادی در شرایط شیوع کرونا ویروس برخی
مقطعی و برخی در بلندمدت آشکار می شود ،ادامه
داد :مسائل بانکی ،امور مالیاتی ،تامین هزینه اجاره
واحدهای اقتصادی ،تامین هزینه حقوق نیروی کار
و  ...از جمله مهم ترین چالش هایی است که صاحبان
بنگاه های اقتصادی با آن مواجه هستند.
رئیس کانون زنان بازرگان شعبه خراسان رضوی
با بیان اینکه فعاالن اقتصادی از دولت انتظار دارند
تا بازپرداخت وام ها را با بازه زمانی طوالنی تری به
تعویق بیاندازند ،یادآور شد :تخفیف مالیاتی و تامین
اجتماعی ،تمدید مجوزها و پروانه های تجاری و ارائه

تسهیالت با بهره و سود پایین و اقساط بلند مدت از
دیگر اقداماتی هستند که دولت می تواند به منظور
حمایت از فعاالن اقتصادی به انجام برساند.
وی یادآور شد :دستگاه های اجرایی ذی ربط باید
بیشترینهمکاریرابافعاالناقتصادیداشتهباشند
تا آنان بتوانند با کم ترین خسارت از این شرایط گذر
کنند .وی با اشاره به اینکه دولت باید در شرایط
فورس ماژور تصمیمات فوق العاده و تاثیر گذار بگیرد
و اجرای این تصمیمات اراده قوی از سوی دولت می
طلبد ،تصریح کرد :اتاق بازرگانی مشهد در پی شیوع
کرونا و در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی،
اقدامات شایسته و بایسته ای را به منظور مقابله با
این بحران و حمایت از خط مقدم درمان کشور انجام
داد چنان که بسیاری از فعاالن اقتصادی تجهیزات
و امکانات بهداشتی مورد نیاز بیمارستان ها را تهیه
کردند .سراج احمدی ادامه داد :همان گونه که
بسیاری از فعاالن اقتصادی در شرایط شیوع کرونا
ویروس به کمک دولت شتافتند ،دولت نیز باید در
دوران پساکرونا به کمک فعاالن اقتصادی بیاید.

دعوت اتاق بازرگانی مشهد از خیران برای تهیه سبد معیشتی خانوادههای کم بضاعت

روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی با انتشار اطالعیه ای از خیران برای کمک

درتهیهسبدمعیشتیخانوادههایکمبضاعتدعوتکرد.
در این اطالعیه آمده:
ترس از مرگ ،دغدغه هزینه های درمان ،قرنطینه ،تعطیلی و
بیکاری ،نداشتن درآمد روزانه ،چشمان منتظر همسر ،گرسنگی
فرزند ،دردهای بی درمان...
شرایط امروز ،همه ما را در برابر آزمونی انسانی و سنجش بزرگ
اخالقی قرار داده است که باید از عهده آن بدرستی و بموقع برآییم.
دفتر مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی خراسان رضوی با همکاری بنیاد نیکوکاری ایرانیان،
درنظرداردبرایحمایتازسالمتوکمکبهامنیتغذاییخانواده
هایبیبضاعت وکمبرخوردار حاشیه شهر و فرزندان معصومشان،
بخشی از نیازهای معیشتی روزانه آنها را تامین کند.
از تمام اعضای نوع دوست اتاق و بنگاه های تولیدی که به

مسئولیت اجتماعی خودشان توجه دارند ،خواهش می کنیم
در این اقدام نیکوکارانه ما را یاری کنند .هرگونه مساعدت اعم از
تخصیصرایگانکاالیاتخفیفدرخریدبرایتهیهسبدمعیشتی،
می تواند چشمان نگران پدرها و مادرهای زیادی را شاد و کودکان
بی گناهی را به آینده امیدوار کند .محصول یا کاالی اهدایی ویا
تخفیفی شما می تواند به اتاق سرد و کم نور یک خانواده ی ضعیف
در همین همسایگی ،گرما و روشنایی ببخشد .مقداری کمک به
نیازمندان محروم شهرمان روا بدارید تا نعمت سالمت و امنیت
خاطرتان افزون شود.
به همین منظور ،پیشنهادات خود برای همکاری به هر شکل
و اندازه را به صورت ارسال پیامک با شماره ۰۹۱۵۱۱۰۵۴۶۰
درمیان بگذارید.
لبخند کودکان محروم ،پاداش پروردگار مهربان به شماست.

خبر
شهردارمشهد:

چارهایجزتعطیلی
ناوگان اتوبوسرانی و مترو نداریم

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد گفت :با توجه به شیوع
ویروس کرونا ،چارهای جز تعطیلی ناوگان قطارشهری و
اتوبوسرانی نداریم اما تاکسیها با رعایت پروتکلهای
بهداشتیفعالهستند.
محمدرضاکالییدرگفتوگویتلویزیونیدرباره
وضعیتحملونقلعمومیکالنشهرهادربحران
کرونا افزود :محدودیت حمل و نقل عمومی
راهکار اساسی در مقابله با کروناست .وی ادامه
داد:تاپایانتابستانبااینویروسدرگیرهستیم
وناچاریمازوسایلحملونقلشخصیبیشتراستفادهکنیم.
وی گفت :از ابتدای شیوع ویروس کرونا ،ضدعفونی ناوگان حمل
و نقل عمومی در مشهد آغاز شد و از  ۲۵اسفند پارسال فعالیت
اتوبوسهاوقطارشهریتعطیلشدوسیاستهایسختگیرانهای
اعمالگردید.
شهردار مشهد افزود :اثرگذاری این تعطیلی در میزان بروز بیماری
کرونا مشهود است .وی ادامه داد :ناوگان حمل و نقل عمومی ۲۶
درصد در شیوع کرونا نقش دارد ،میزان تاثیرگذاری کسب و کارها
نیز در شیوع این ویروس ۲۳درصد است لذا باید طرح فاصله گذاری
باجدیتدنبالشود.
وی گفت :اولین شهری بودیم که سیستم حمل و نقل عمومی را
تعطیلکردیموتازماناطمینانازاینکهازخطوطقرمزفاصلهگذاری
عبورنخواهدشد،اینسیستمرافعالنخواهیمکرد.
پیشازاینباموافقتاعضایشورایشهرمشهدفعالیتقطارشهری
ازروزیکشنبه ۲۵اسفندپارسالتاپنجمفروردینماهامسالمتوقف
شد و فعالیت ناوگان اتوبوسرانی نیز از  ۲۶تا  ۲۹اسفند پارسال از
ساعت ۶و ۳۰دقیقه تا هشت و ۳۰دقیقه و از ساعت ۱۶و ۳۰دقیقه
تا ۱۸و ۳۰دقیقه انجام شد و از ۲۹اسفند تا پنجم فرودین امسال نیز
فعالیت اتوبوسرانی به طور کامل متوقف شد .در مصوبه دیگر شورای
شهر مشهد این تعطیلی تا  ٢٢فروردین ماه تمدید شد و براساس
آخرینمصوبهاینتعطیلیتااطالعبعدیادامهدارد.

 ۹۰درصد مصوبات ستاد مقابله با کرونا
در مشهد اجرا شد

فرماندار مشهد گفت :ستاد پیشگیری و
مبارزه با ویروس کرونا در این شهرستان
تاکنون ۳۶نشستبا ۲۱۸مصوبهداشتهکه
 ۹۰درصدمصوباتآناجراییشدهاست.
محمد رضا هاشمی در گفت وگوی رادیویی
ضمن تشکر از همراهی مردم این شهر در اجرای طرح
فاصلهگذاری اجتماعی افزود :طی فعالیت ستاد مبارزه با کرونا
 ۱۰۲ایستگاهبهداشتوغربالگریسالمتباهمکاریبسیج،ارتش،
هاللاحمرودانشگاهعلومپزشکیدراینشهرستانبرپاشدهاست.
وی ادامه داد :بیش از  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار عدد ماسک
نیز برای توزیع بین افراد نیازمند مناطق حاشیه شهر،
مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی
و دیگر نهادهای حمایتی در این شهرستان تولید شده است.
ویگفت:وضعیتمشهدهمچناننامطلوباستونیازمندهمکاری
مردمدررعایتپروتکلهای بهداشتیوطرحفاصلهگذاریهوشمند
اجتماعی در گام دوم مبارزه با ویروس کرونا هستیم.
مدیر بورس اوراق بهادار خراسانهای رضوی و شمالی:

شاخص بورس خراسان
به ۵۱۲هزار واحد رسید

ایرنا-مدیربورساوراقبهاداراستانهایخراسانرضویو
خراسانشمالیگفت:شاخصکلقیمتبورساوراقبهادار
ایناستانهادرپایاندورهمعامالتاسفندماهپارسالبه۵۱۲
هزار و ۹۰۱واحد رسید.
حسین خدادوست افزود :این در حالی است که
شاخصکلقیمتبورساوراقبهاداراستانهای
خراسان رضوی و خراسان شمالی در بهمن ماه
سال گذشته ۴۷۸هزار و ۷۵۹واحد بود.
ویادامهداد:دراسفندماهپارسال ۲میلیونو۷۹
هزار سهم به ارزش ۱۷هزار و ۹۳۴میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار
استانهایخراسانرضویوخراسانشمالیمعاملهشدکهمتوسط
ارزش خرید و فروش سهم ۹۴۳میلیارد و ۹۰۵میلیون ریال بود.
وی گفت :تعداد کارگزاریها در اسفند ماه سال گذشته ۵۸ایستگاه
معامالتی بود و در این ماه هیچ دوره آموزشی مرتبط با بورس در این
استانها برگزار نشد .خدادوست افزود :در اسفند ماه پارسال ۱۳
شرکت استانی در معامالت بورس اوراق بهادار استانهای خراسان
رضوی و خراسان شمالی درج شد که ارزش بازاری این شرکتها
 ۳۴۱هزار و ۷۶۹میلیارد ریال بود.

ضمیمه هفتگی استانهای خراسان
روزنامه اقتصادي صبح ايران

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

اقتصاد تابان مدیر مسئول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

نشاني :مشهد،بلوار شهید صادقی،خیابان آپادانا،شماره13
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صنعت گردشگری خراسان رضوی با شیوع کرونا چه حال و روزی دارد؟

 zاحتمال فعالیت مجدد صنعت گردشگری از اوایل
تیرماه

در حال حاضر با وجود تعطیلی هتلها و مراکز اقامتی
از اوایل اسفندماه صنعت گردشگری خراسان رضوی با
مشکالتی زیادی مواجه شده است؛ علی اکبر علیزاده
قنادرئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق مشهد
بابیاناینکهپیشبینیمیشودبسیاریازهمکارانمادر
حوزه گردشگری در این بحران ورشکسته شوند ،درباره
وضعیت صنعت گردشگری استان میگوید :شرایط
صنعتگردشگریبسیاربحرانیاست؛تماماقامتگاهها،
رستورانها ،مراکز تفریحی ،هواپیما ،قطار ،حملونقل
عمومی و اتوبوس تعطیل شده و این عوامل سبب شده
این صنعت بدترین شرایط را سپری کند.

سایهبان :در حال حاضر بخشی
از مسافران هتلها را گردشگران
خارجی از حوزه خلیج فارس تشکیل
میدهد اما تا زمانی که مجوزهای
پرواز مجدد راهاندازی شود،
ما بخش مهمی از زائران خارجی
خود را از دست خواهیم داد

در بهترین حالت ممکن صنعت گردشگری حداقل
اول تیر ماه مجددا فعال خواهد شد البته این درحالی
است که مشکل جدیدی ایجاد نشود زیرا ویروس
کرونا به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست و با توجه به
بازگشاییهایی که از هفته آینده صورت خواهد گرفت،
با موج جدید کرونا مواجه خواهیم شد.
وی شهر مشهد را قطب گردشگری ایران میداند و
میافزاید :بحران کرونا ضربه سختی به قطب گردشگری
وارد کرده است اما چارهای نیست ولی دولت میتواند
با حمایتها ،تشویقات ،تسهیالت و تخفیفات به این
صنعت کمک کند زیرا گردشگری صنعت بزرگی است
و ۵۰درصد هتلهای ایران در شهر مشهد قرار دارد.
zبزرگترینمعضلمابیکاریکارکناناست

سامان سایهبان مدیر یکی از
هتلهای مشهد ،پرداخت حق و
حقوق کارمندان را به عنوان یکی از
بزرگترین دغدغه و مشکالت در این
شرایط مطرح میکند و با اشاره به
تعطیلی هتلها از دهم اسفندماه خاطرنشان میکند:
اکثر هتلها عمال از دهم اسفندماه سال گذشته تعطیل
شدهاند و بزرگترین معضل ما بیکاری کارکنان است؛
مسلما دغدغه هر مدیری پرداخت حقالزحمه کارکنان
است زیرا کارمندان هر هتل سرمایههای آن هستند که
علت آن هم تخصص ،مهارت و سابقه کار آنان است.
البته ناگفته نماند که دولت برای برخی مشاغل مثل
کارکنان هتلها و رستورانها و چند رشته شغلی دیگر
که این روزها تعطیلی طوالنیتری نسبت به مشاغلی
دیگر دارند ،تدابیری درنظر گرفته است؛ پرداخت حقوق
بیمه بیکاری به شاغالن  10رشته برای اسفندماه 98
و فروردین و اردیبهشت ماه  .99محمد قانعی رئیس
اتحادیه هتلداران خراسان رضوی هم در این زمینه
میگوید :عمده هتلها حقوق بهمن و اسفند و عیدی را
پرداخت کردهاند اما مهمتر از آن بیمه و تامین اجتماعی
است؛ ظاهرا قولهایی داده شده است تا کسانی که
کارکنان خود را به مرخصی بدون حقوق و با حقوق
فرستادهاند ،میتوانند بیمه بیکاری دریافت کنند اما
همچنان کار خاصی در این زمینه انجام نشده و صرفا
شرایطی برای دریافت بیمه بیکاری مشخص شده است.

کروناحوزهمسکنوپروژههایساختمانیراهمدچارمشکلکرد

توقفساختوسازدر مشهد

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -همزمان با شیوع
کرونا در مشهد و تعطیل شدن بسیاری از مشاغل
در این کالنشهر ،بسیاری از پروژههای ساختمانی
هم تعطیل شد و کارگران ساختمانی و روزمزد از
اقشاریهستندکهدراینروزهاخانهنشینشدهاند.
اما این تنها یک روی سکه ساخت و ساز و مسکن
در مشهد است؛ از یک طرف پروژههای ساختمانی
تعطیلشدهوازسویدیگر،معامالتمسکندراین
کالنشهر کاهشی  90درصدی را داشته و این یعنی
بخشمسکنعمالزمینگیرشدهاست.
علی مرادزاده رئیس اتحادیه صنف
مشاورین امالک مشهد در خصوص
مقایسهآمارخریدوفروشمسکندر
اسفندماه  ۹۸و  ۹۷میگوید :در
اسفندماه سال  ۶۶۴۴ ،۹۸اجاره و
 ۵۶۷۴مبایعه و در اسفندماه سال ۶۳۸۸ ،۹۷اجاره و
 ۷۴۴۴مبایعه منعقد شده است و آمار اسفندماه ۹۸
نسبتبهمدتمشابهسالقبلشحدود 50درصدکاهش
داشت ه است و این کاهش بیشتر بهدلیل تعطیلی دفاتر
مشاورامالکوناشیازشیوعویروسکرونابودبهطوریکه
اغلبهمکارانمااز ۲۰اسفندماهفعالیتخودراتعطیلو

zصنعت گردشگری استان با  30تا  40درصد کسری
مواجه خواهد شد

جیبخالیگردشگری

zخالی ماندن 103هزار و 614تخت در اقامتگاههای
مشهد

خراسان رضوی در تعطیالت نورزی سال گذشته
( از  25اسفندماه  97تا پایان چهاردهمین روز فروردین
ماه  )98پذیرای  13.5میلیون زائر و مسافر نوروزی بود.
همچنین براساس آمار منتشر شده در سال  ،98این
استاندارای  1646واحد اقامتی با ظرفیت  103هزار و
 614تخت در قالب  38هزار و  70اتاق است .خراسان
رضوی دارای ۲۳۲هتل ،یک متل ۳۰۹،هتل آپارتمان،
 ۳۷۵مهمانپذیر ۶۵۰ ،خانه مسافر و  ۵۸اقامتگاه
بومگردی است که در تعطیالت نورزی امسال هیچ یک
از آنها امکان پذیرش مسافر را نداشتند.
از طرفی با توجه به اینکه برآورد جامعه هتلداران
خراسان رضوی در سال گذشته برای میانگین هزینه
هر مسافر در مشهد ،حدود  250هزار تومان بابت سه
شب اقامت بوده؛ گردش مالی صنعت گردشگری مشهد
در سال گذشته از حضور  30میلیون مسافر حداقل
 7500میلیارد تومان برآورد میشود و با این تفاسیر و
با یک حساب و کتاب ،گردش مالی میانگین  3شب
اقامت  13و نیم میلیون مسافر نوروزی در سال گذشته
حداقل 3هزار و  375میلیارد تومان برآورد میشود .این
یعنیبخشگردشگریمشهددرنوروزامسالاینمیزان
درآمد را کسب نکرده و دچار ضرر شده است؛ البته اگر
تورموافزایشهزینههایامسالنسبتبهسالگذشتهرا
درنظر بگیریم ،به رقمی بیش از این دست خواهیم یافت.

نسخه الکترونیکwww.EastEconomy.ir :

علیزاده قناد :اگر شرایط بهتر شود تخمین ما این است که در صنعت گردشگری با  ۳۰الی  ۴۰درصد کسری مواجه شویم

دنیایاقتصاد،حوریهجمالیپور -شیوعکرونا
اقتصاد تمام دنیا را تحتالشعاع خود قرار داده
و یکی از آسیبپذیرترین بخشها در این میان،
اقتصاد گردشگری است.در آغاز بهار و تعطیالت
نوروزی ،بخش گردشگری یکی از پرکارترین
حوزهها در اقتصاد ایران به شمار میرود .در واقع
میتوانگفتباپایانیافتنتابستانواتمامپیک
سفرهای تابستانی؛ اماکن گردشگری ،تفریحی
و اقامتی پاییز و زمستان خود را به امید رونق
دوباره کسب و کار خود در پیک سفرهای نوروزی
میگذرانند؛ اما انتشار ویروس کرونا درست در
همین روزها همه محاسبهها را برهم زد .هتلها و
اماکناقامتیمشهدبهدستورستادمبازرهباکرونا
و استاندار از اواسط اسفندماه و ییالقات طرقبه و
شاندیز و رستورانها و اماکن این منطقه هم از
اواخراسفندماهتعطیلشد.
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خراسان جنوبی ،محمد قربانی32235454-056 :

همچناننیزاجازهفعالیتندارند.
مرادزاده اشارهای هم به آمار معامالت مسکن در
فروردین ماه  ۹۹میکند و میافزاید :معامالت امسال
بیشاز  ۹۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته
استکهاینمقداربهاینمعنیاستکهباوجودتعطیلی
واحدها ،همچنان تعدادی معامله صورت گرفته است که
طرفین با بنگاهیان تماس گرفته و با رعایت پرتکلهای
بهداشتی در دفتر امالک قرارداد منعقد شدهاست .او
خاطرنشانمیکند:تعدادواحدهاییکهازقوانینتعطیلی
تخطی کردهاند چیزی حدود کمتر از ده درصد کل دفاتر
استکهاینواحدهاپلمبشدهاند.
zاحتمالورشکستگی ۳۰درصددفاترامالکمشهد

رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک مشهد در
خصوص احتمال ورشکستگی اقتصادی واحدها هم به
ایسنا میگوید :پیشبینی میشود حداقل ۳۰درصد
از دفاتر مشاور امالک پس از بازگشایی مجدد و اعالم
وضعیتخودبهاتحادیه،بهسمتورشکستگیاقتصادیو
تعطیلیکشیدهشوند،چراکهعالوهبرتعطیلیهایاخیر،
در حال حاضر دورنمای مثبتی از خرید و فروش ملک
وجود ندارد و پس از بازگشایی دفاتر از اول اردیبهشت
هم ،افزایش معامالت چشمگیری پیشبینی نمیشود.

علیزاده قناد هم به مشکالت سامانه
ثبتنامبیمهبیکاریاشارهمیکندو
میگوید :گفته شده که از بیمه
بیکاری برای سه ماه میتوان
استفاده کرده که این کار مراحلی
داردوسامانهادارهکاربسیارسختکارمیکندهمچنین
قرار بود حقوق اسفند واریز شود که تاکنون واریز نشده
است .اما موضوع دیگر ،وقفه طوالنی در راهاندازی مجدد
هتلها و مراکز اقامتی است زیرا در اردیبهشت ماه شاهد
آغاز ماه مبارک رمضان هستیم که این ایام عمال جزو ایام
غیر پیک هتلداران است عالوه بر این به دلیل تعطیلی
مدارس گمانهزنیهایی مبنی بر بازگشایی مدارس در
تابستان برای جبران دروس عقبمانده دانشآموزان به
گوش میرسد همچنین نکته حایز اهمیتتر در این
میان ،اندوخته مالی است که در شرایط کنونی و با توجه
به تعطیلی کسبوکارها ،میل به سفر در افراد را کاهش
داده است.

اسفندتمامیمراکزتعطیلشدوکارکنانآنبهمرخصی
رفتند .این درحالی است که تعطیالت نوروز اوج زمان
بهرهبرداری و درآمدزایی صنعت گردشگری است و
هتلها معموال در نیمه دوم زمستان بازسازی و
نوسازیهای خود را انجام میدهند اما امسال هزینهها
انجام شده و بهرهبرداری صورت نگرفته است.
اما یکی از ضرورتهایی در این شرایط بیش از پیش
باید به آن توجه کرد ،حمایتهای دولت از صنعت
گردشگری است؛ اواسط اسفندماه پارسال بود که علی
رسولیان ،معاون اقتصادی استاندار از چاره اندیشی برای
حمایتازبنگاههایاقتصادیمتضرردرقالببخشودگی
و یا معافیت مالیاتی ،حمایت در حوزه تامین اجتماعی و
معوقات بانکی و ...صحبت کرده بود .اما سوال اینجاست
که آیا حمایت از هتلها ،رستورانها ،اماکن تفریحی و...
هم به همین صورت خواهد بود؟
یوسفبیدخوری،معاونگردشگری
اداره کل میراث فرهنگی خراسان
رضوی در این باره تصریح میکند:
حمایتهای دولت از بخش
گردشگری توسط وزارت میراث
فرهنگیاعالم شدهکه شامل امهال سه ماهه مالیات اعم
از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ،تعویق سه
ماههبازپرداختاقساطتسهیالتبانکی،امهالپرداخت
 ۲۳درصد حق بیمه کارفرمایی کارکنان شاغل در
واحدهایگردشگری،تعویقپرداختقبوضحاملهای
انرژی شامل آب ،برق و گاز به مدت سه ماه و پس از آن به
صورت اقساطی ،امکان استفاده از اوراق سرمایه در
گردش طرح گام و امکان استفاده از تسهیالت بانکی با
نرخ ۱۲درصد است.
همچنین به واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی
اعالم شده است که خسارات خود را در سایت وزارت
اعالم کنند تا پس از جمعبندی موارد مطرحشده،
تصمیماتی متناسب با آن در آینده اعالم شود .وی
درباره میزان خسارت وارده به صنعت گردشگری استان
اضافه میکند :در اخبار از خسارت سه هزار میلیارد
تومانی صنعت گردشگری ایران سخن گفته شده بود
اما آمارهای استان به صورت جداگانه در آینده اعالم
خواهد شد.

وی درباره قیمت مسکن پس از پایان تعطیلی واحدها
میگوید :پیشبینی میشود پس از بازگشایی مجدد
دفاتر تا خردادماه ،قیمت فروش واحدهای قدیمیساز
کاهشیافتهوتعدادفروشندگانایننوعواحدهاافزایش
یابد،اماقیمتواحدهاینوساز،بهدلیلاینکههزینههای
تولید پایین نیامدهاست و قیمت ساخت این نوع واحدها
گراندرمیآید؛افزایشیابدواینافزایشاحتمالی،چیزی
حدود ۱۰تا ۲۰درصد نسبت به سال گذشته خواهد بود.

فعالیت خود را از سر گرفته اند ،تصریح میکند :همچنان
حدود  ۵۰درصد کارگاه ها تعطیل است .دبیر کارگروه
جمعیت سازندگان مشهد درباره کمکهای سازندگان
مشهدهممیگوید:یکیازاقداماتیکهانجامشد،تجدید
صندوق خیریهبرایکمکبهکارگران ساختمانیبودکه
حدود  ۱۰۱میلیون تومان در قالب آن جمع آوری شد؛
بخشی از این مبلغ را برای خرید تجهیزات پزشکی به
بیمارستان شریعتی اعطاء کردیم ،بخشی از آن صرف
خریدبستهمایحتاجمعیشتیکارگرانشدوهمچنینبا
حضوردرمراکزتجمعکارگرانساختمانیدرسطحشهر
فرمهاییبرایشناساییوکمکبهآنهاتوزیعکردیم.

zظرفیت پذیرایی از مسافران خارجی را از دست دادهایم

سای ه بان با گالیه از نامشخص بودن زمان پایان شیوع
ویروس کرونا و بالتکلیفی کسبوکارها برای فعالیت
مجددمیگوید:متاسفانههتلمانندفروشگاهنیستکه
پسازبازگشاییآنشاهدورودمشتریبهآنباشیمبلکه
نیازمند بازاریابیهای حرفهای است .همچنین با توجه
به پروتکلهای بهداشتی در دنیا طبیعتا پس از اتمام
دوران قرنطینه مدتی زمان خواهد برد تا همه چیز به
روال گذشته بازگردد؛ در حال حاضر بخشی از مسافران
هتلها را گردشگران خارجی از حوزه خلیج فارس
تشکیل میدهد اما تا زمانی که مجوزهای پرواز مجدد
راهاندازی شود ،ما بخش مهمی از زائران خارجی خود را
از دست خواهیم داد عالوه بر آن با توجه به وضعیت دولت
قطعاهمایشهاتامدتیکنسلخواهدبودونمیتوانیماز
این ظرفیت هم استفاده کنیم.
قانعی هم درباره وضعیت جامعه
هتلداران استان پس از شیوع کرونا
میگوید :پس از شیوع کرونا ابتدا
بخشهایخدماتیتعطیلشدودر
شهر مشهدهم در اوایل اسفندماه
بخشزیادیازهتلهاومراکزاقامتیوتفریحیودرنیمه

zبیکاری 3تا 4هزارکارگرساختمانی

اما برای اطالع از وضعیت معاش و تعداد کارگران
ساختمانی بیکار شده مشهد به سراغ علیرضا قرایی دبیر
کارگروه جمعیت سازندگان مشهد میرویم؛ او معتقد
استتعدادکارگرانساختمانیبیکارشدهدرمشهدفراتر
از عددی است که انجمن صنفی کارگری اعالم کرده و در
وضعیتکنونیدستکم 3تا 4هزارکارگرساختمانیدر
مشهدبیکارشدهاند.
قرایی درباره تعطیلی پروژه های
ساختمانی در مشهد میگوید :اکثر
سازندگان و انبوه سازان مشهد از
بیستماسفندماهپارسالحدود ۶۰تا
 ۷۰درصد کار خود را تعطیل کردند و
در 15روز ابتدایی شیوع بیماری ،تعطیلی این پروژه ها به
 90درصد رسید و کمکهای قابل توجهی هم به پرسنل
کارگاههای خود کردند و با وجود اینکه این نیروها بیمه
مستمر نیستند ،عیدی ،حقوق و کمک به معاش آنها در
وضعیت بحران کرونا را مدنظر قرار دادند .وی با بیان اینکه
از اواسط هفته گذشته برخی از کارگاههای ساختمانی

zتامین اجتماعی زیربار پرداخت حق بیمه به کارگران
ساختمانینمیرود

قرایی که پیش از این بارها در جلسات دبیرخانه
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی درباره پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی و
در عین حال عدم ارائه خدمات از سوی تامین اجتماعی
به کارگران انتقاداتی را مطرح کرده بود ،میگوید :پروژه
های ساختمانی برای دریافت پروانه باید ابتدا حق بیمه
تامین اجتماعی را پرداخت کنند و ما  ۱۵درصد مبلغ
پروانه را بابت حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین
اجتماعی پرداخت میکنیم که به نوعی محل درآمد
تامین اجتماعی است اما اگر قرار بود تامین اجتماعی
تعدادکارگراناعالمشدهازسویانجمنصنفیکارگران
رابیمهکندهم،مبلغپرداختیاشبسیارکمترازمبلغی
میشدکهازمابابتحقبیمهدریافتمیکند؛بااینحال
در وضعیت کنونی و بحرانی که به وجود آمده ما عالوه بر

علیزاده قناد هم تخمین خود از میزان خسارات وارده
به این صنعت را اینگوه مطرح میکند :اگر شرایط بهتر
شود تخمین ما این است که در صنعت گردشگری با۳۰
الی ۴۰درصد کسری مواجه شویم.
یکی از چالشهای اصلی در این زمینه میزان تحقق
وعدههایدولتدرراستایحمایتازصنعتگردشگری
استان است ،در این راستا رئیس اتحادیه هتلداران
خراسان رضوی اظهار میکند :در رابطه با جبران
خسارات وارده به جامعه هتلداران جلسهای در اتاق
اصناف با حضور نمایندگان برگزار شد اما هنوز خبر
خاصی اعالم نشده است اما قولهای مساعدی برای
جبران خسارات داده شده است که از جمله آن میتوان
به بخشودگی جرایم وامها ،تامین اجتماعی ،انتقال
پرداخت بدهی و اقساط و پرداخت حق بیمه کارفرما
اشاره کرد .یکی از مشکالت ما این است که همکاران ما
بدون هیچ درآمدی باید حقوق کارکنان را پرداخت کنند
و بسیاری از مواد غذایی تهیه شده در هتلها هم در حال
فاسد شدن است که امیدواریم مسئوالن این مسائل را
در برآورد نوع خسارات در نظر بگیرند.
zحمایتها در حد تبلیغات بوده است

سایه بان هم درباره حمایتهای دولتی میگوید:ما
از ابتدای اسفندماه فقط تبلیغاتی را میشنویم که
هیچکدام از آنها عملی نشده است؛ حمایت دولتی به
این معناست که اداره کار و بیمه تامین اجتماعی طبق
آخرین لیستهای ارسالشده بیمه ،یک علیالحساب
برای کارمندان واریز کند و تا زمانی که پولی به حساب
کارکنان واریز نشود ،آنان هیچگونه حمایتی را لمس
نخواهندکرد.بارهاازتسهیالتبانکی 12درصدواقساط
دوساله صحبت شده اما این وامها اوال شامل حال همه
نمیشود و ثانیا فرآیند اداری آن بسیار طوالنی خواهد
شد و نکته مهم این است که اقساط آن باید پرداخت
شود که طبیعتا پرداخت قسط نیازمند پول است؛ دولت
حداقل باید هزینه انرژی را در این سه ماهه برای هتلها
و صنایع مشخص کند .خواسته دیگر ما این است که در
این سه ماه که مشاغل تعطیل است هزینهای بابت بیمه
از هتلداران گرفته نشود .ما سالها برای هر کارمند 23
درصد حق بیمه را پرداخت کردهایم و االن زمانی است
که دولت باید به ما کمک کند.
zازحمایتخبرینیست

علیزاد قناد هم در این باره میگوید :دولت باید ابتدا
تمام مالیاتهای صنعت گردشگری را در سه ماهه آخر
سال 98وکلسال 99معافکندهمچنینوامهایبانکی
باید فریز و متوقف شود و سررسید آن بدون بهره برای
یکسالتمدیدشوددرکنارآن،وامهایبالعوضبهبرخی
مشاغلی که آسیب زیادی دیدهاند ،بسیار مفید است .در
حال حاضر ما تنها حرف شنیدهایم و از حمایت خبری
نیست.واقعیتایناستکهکروناامروزکلجهانرادرگیر
کردهاستودرکشورهایدیگرشاهدحمایتهایدولت
از صنعت گردشگری هستیم زیرا بدون حمایت دولت
این صنعت رونق پیدا نخواهد کرد و دولت در کنار بخش
خصوصی باید در جهت شکوفاشدن گردشگری کمک
کند.ازطرفی،مادرشرایطتحریمقرارداریموفروشنفت
هم بسیار کم شده بنابراین بهترین راه برای درآمدزایی،
صنعتگردشگری استکهگویا این روزهاکمیدر سایه
مشکالتدیگربهآنبیتوجهیشدهاست.

قانعی :هتلها معموال در نیمه دوم
زمستان بازسازی و نوسازیهای خود
را انجام میدهند اما امسال هزینهها
انجام شده و بهرهبرداری
صورت نگرفته است
پرداختحقبیمهتامیناجتماعی،هزینهکارگرانخودرا
پرداختمیکنیموکارگراندیگررانیزپوششمیدهیم
اما تامین اجتماعی حتی یک ریال از پولهایی که از ما
دریافت کرده را برای کارگران ساختمانی صرف نمیکند
ومیگویدطبققانون،اینکارگرانازقانونوزارتکارجدا
شدهاند .حال سوال این است که علت دریافت مبلغ حق
بیمهازماچیست؟
دبیرکارگروهجمعیتسازندگانمشهدتاکیدمیکند:
نکته اینجاست که برای ساخت پروژه در یکی از مناطق
برخوردار مشهد باید حدود  ۸۰۰تا  ۹۰۰میلیون تومان
بابت پروانه به شهرداری پرداخت کنیم که  ۱۵درصد از
اینمقدارسهمتامیناجتماعیمیشودامادرزمانبحران
که کارگران ما بیکار شده اند و نیاز به دریافت حقوق بیمه
بیکاری دارند ،تأمین اجتماعی زیر بار نمیرود در حالی
کهاگرقرارباشدمبلغیبهآنهابپردازدبسیارکمتراز۱۵۰
میلیون تومان است که ما در هنگام اخذ پروانه به تامین
اجتماعیمیپردازیم.

پیشبینیمیشودحداقل
 ۳۰درصد از دفاتر مشاور امالک
پس از بازگشایی مجدد و اعالم وضعیت
خود به اتحادیه ،به سمت ورشکستگی
اقتصادی و تعطیلی کشیدهشوند

سامانه ارتباطی3000224800:
اخبار کوتاه

بیشتر صنوف در خراسان رضوی
اجازه فعالیت دارند

ایرنا-مدیرگروه بهداشتمحیطحرفهایدانشگاهعلوم
پزشکی مشهد گفت :بیشتر صنوف بر اساس مصوبه ستاد
استانیمدیریتومبارزهبابیماریکرونابارعایتشیوهنامه
بهداشتیدرسطحخراسانرضویاجازهفعالیتدارند.
علیاصغرحسنیافزود:بهاینترتیبصنوفکمخطر اجازهفعالیت
دارنداماصنوفپرخطرهمچونواحدهایصنفیمستقردرپاساژها،
آرایشگاهها ،سینماها و بازارها همچنان باید تعطیل باشند .وی ادامه
داد:براساسمصوبهسراسری«ستادملیمدیریتومبارزهبابیماری
کرونا» و تاکید زیرمجموعه استانی آن با هرگونه فعالیت واحدهای
صنفی که مغیر مفاد مصوبه بوده یا در رعایت شیوهنامه بهداشتی
اهمالکنندبهسرعتبرخوردقانونیصورتمیگیرد.
مدیرگروه بهداشتمحیطحرفهایدانشگاهعلومپزشکیمشهد
وضعیتانتقالویروسکووید ۱۹وشیوع بیماریکرونارادرخراسان
رضوی همچنان «قرمز» اعالم و بیان کرد :به همین خاطر همه
اقداماتنظارتیبر فعالیتواحدهایصنفیومجموعههایتجاری
فعال در سطح این استان بطور مستمر در حال اجرا و بوده تداوم دارد.
حسنی آشپزخانهها و رستورانها آن هم فقط با خدمات بیرونبر،
صنوف تأسیسات و تهویه مطبوع ،عرضه نوشتافزار ،ماشینآالت
کشاورزی ،مصالح ساختمانی ،نظافت ساختمان ،قالیشویی ،لوازم
خانگی،لوازمالکتریکی،الکترونیکیوموبایل،عرضهقطعاتیدکی،
فروش پارچه و پوشاک ،کیف و کفش ،واحدهای خشکشویی،
پردهدوزی و نصب آن ،کتابفرشی،کارواش ،بنگاههای معامالت
مسکن،بنگاههایفروشخودرو،فروشندگانوتولیدکنندگانگلو
گیاهوهمچنینروزنامههاراازجملهاصنافیبرشمردکهتنهابارعایت
دقیقوکاملمصوبات «ستادملیمدیریتومبارزهبابیماریکرونا»
و شیوهنامههای ابالغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اجازه فعالیت دارند.

کشف 5انبار کاالی قاچاق در مشهد

ایسنا -رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از کشف 5
انبار کاالی قاچاق به ارزش 9میلیارد و 609میلیون ریال در
مشهدخبرداد.
سرهنگجوادشفی عزادهدرتشریحاینخبرگفت:کارآگاهاناداره
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی در اقدامی اطالعاتی به سرنخ
هایی از دپو مقادیر قابل توجهی کاالی قاچاق در  5انبار در سطح
شهر مشهد دست یافتند .وی افزود :پلیس پس از تکمیل تحقیقات
اولیه پرونده و شناسایی انبارها با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی
ضربتی به همراه کارشناسان اداره صنعت ،معدن و تجارت ،از مکان
هایموردنظربازدیدوانواعکاالیقاچاقشامل 7تنو 500کیلومغز
بادام خاکی 10،تن نخود 60،دستگاه پنکه و 16دستگاه اتو 18،تن
و 975کیلواسیدسیتریکوهزارو 770عددژلواسپریضدعفونی
کنندهقاچاقراکشفکردند.
شفیعزاده با اشاره به دستگیری  6متهم در این زمینه ،بیان کرد:
بنا به نظر کارشناسان جمعا ارزش محمولههای کشف شده از این5
انبار 9میلیارد و 609میلیون ریال برآورد شده است.

اطعامشبانهنیازمندانمشهدی
با بیش از ۲۳هزار پرس غذای متبرک

مهر -به همت خادمان و خادمیاران بخشهای مختلف
آستان قدس رضوی ،طی دو ماه گذشته  ۲۳هزار پرس
غذای متبرک میان خانوادههای نیازمند مشهدی توزیع
شدهاست.
مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در خراسان رضوی
گفت ۲۳ :هزار و  ۷۵۰پرس غذای متبرک میهمانسرای حضرت
رضا (ع) از تاریخ بیستم بهمنماه سال گذشته تا امروز هر شب میان
محرومانحاشیهشهرمشهدازجملهمنطقهطبرسی،شهرکشهید
رجایی و اسماعیل آباد توزیع شده است.
امین بهنام افزود :هر شب بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰پرس غذای
گرم میهمانسرا از ساعت  ۲۲بین اقشار بیبضاعت شهر توزیع
میشود .بهنام اضافه کرد :از  ۲۷بهمنماه سال  ،۹۸روزانه حدود
 ۱۰۰۰پرس غذای متبرک بین روستاهای دوردست از مرکز و
شهرستانهایخراسانرضویتوزیعمیشود.
گفتنیاست،ازآغازبحرانشیوعبیماریکرونا،برنامهتوزیعغذای
متبرک حضرت رضا (ع) طی طرحی با عنوان «نسیم مهر رضوی»
بین نیازمندان ،روستاها ،بیماران و کادر درمانی بیمارستانهای
درگیر کرونای شهرستانهای خراسان رضوی و دیگر استانهای
کشور در حال اجرا است.

 ۲۵۰هکتار بیابان در تایباد نهالکاری شد

ایرنا-بهمنظورتثبیتشنهایروانوجلوگیریازحرکت
ریزگردها ۲۵۰هکتار از کانون بحران محسن آباد در بخش
مرکزیتایبادنهالکاریشد.
رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریتایبادوسعتکانونبحران
فرسایش بادی قلعه خاکی خرگوشی در این شهرستان را  ۲۸هزار
هکتار اعالم کرد و افزود :با توجه به وسعت زمینهای بیابانی اجرای
طرح تثبیت شن و مقابله با پدیده بیابانزایی ،اولویت نخست ،اداره
منابعطبیعیوآبخیزداریاست.
محمدرضاعلیپورافزود:دراینراستاباهزینههشتمیلیاردریال
از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  ۳۸هزار گونه اصله نهال تاغ
به عنوان بهترین گونه متناسب با اقلیم آب و هوایی در این منطقه
کاشته شد .وی ادامه داد :این منطقه از نظر وسعت یکی از مهمترین
کانونهای فرسایش بادی در خراسان رضوی است و قسمتی از این
کانون در حوزه استحفاظی شهرستان تربتجام قرار دارد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد به جایگاه کانون
بحران حاجی آباد این شهرستان اشاره کرد و گفت :محدوده این
کانون بحران از نوار مرزی دوغارون شروع شده و تا روستای میرزا
آقابیک ادامه دارد و تاکنون افزون بر دو هزار و ۶۰۰هکتار از وسعت
این کانون نهالکاری شده است.

