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شیوع«کرونا» چه پیامدهاییدرمصرفآب خراسانرضویداشتهاست؟

حسین ثنایی نژاد *

شاید هنوز زود باشد که مانند پاپ ،رهبر کاتولیکهای
جهان نتیجه بگی ریم که بروز و شیوع ویروس کرونا
حاصل تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی است .اگرچه
به آســانی هم نباید قلم قرمز بر چنین فرضیه ای
کشــید ولی فارغ از اینکه تغییر اقلیم را بر ظهور و
جهانگیر شدن این ویروس فاجعه بار موثر بدانیم یا نه ،شواهد بسیاری
را م یتوان برشــمرد که این بیماری نه تنها بر اقلیم زمین که بر تمام
محیط زیست کره زمین تاثیر خواهد گذاشت.
اگرچه هنوز داده های کافی ب رای یک تحلیل علمی کامل در این باره
موجود نیست ،در این نوشتار سعی شده است با اتکا به برخی شواهد
عمومی به مواردی از این تاثی رات اشاره شود .ابتدا تاثیر این پاندمیک را
بر موضوع تغییر اقلیم مورد بررسی ق رار م یدهیم .واضح است که ب رای
کنترل شــیوع این بیماری ،بســیاری از مرد م جهان ب رای مدت نسبتا
طوالنی در خانه مانده اند و فعالی تهای در س راسر جهان به تعطیلی
کشانده شده است .مشخصا صنعت توریسم به طور کامل تعطیل شده،
صنعت حمل و نقل به حداقل فعالیت بســنده کرده و سایر صنایع و
شرکت ها هم به مقدار زیادی تحت تاثیر توقف فعالیت های عمومی
ق رار گرفته اند.
کم شدن و تعطیلی فعالیت های صنعتی و حمل و نقل فقط در چین
در ماه فوریه باعث کاهش  ۲۵درصدی انتشار گازهای گلخانه ای این کشور
شد .این رقم بزرگی است ۲۰۰ ،میلیون تن دی اکسید ک ربن! رقمی ب رابر با
تولید یک سال دی اکسید ک ربن در یک کشور صنعتی مثل انگلستان.
همچنین بخاطر همین موضوع آلودگی هوای بسیاری از شهرهای بزرگ
به مقدار زیادی کاهش یافته است.

افزایشافسارگسیختهمصرفآب

دنیای اقتصاد -شیوع کرونا جنبه های مختلف زندگی مان را تحت
تاثیرقرارداد؛ازتاثیردررونقمشاغلگوناگونواقتصادمردم،افزایش
بیکاریوروابطاجتماعیتاتاثیربرمحیطزیستطبیعیوانسانیو...

 .در شماره قبل ،به آثار تاثیر کرونا بر محیط زیست طبیعی و انسانی
پرداختیم اما مقوله آب بحث مفصلی است که در این گزارش به آن
میپردازیم؛شیوعکروناوراههایپیشگیریازابتالبهآن،مصرفآب

صفحه 3

درنشستدبیرخانهستادپشتیبانیمردمی
مقابلهباکرونامطرحشد

ضرورت آماده باش
برای مقابله با موج جدید کرونا
صفحه 4

تاثیر کرونا بر محیط زیست
ب رای همیشه ادامه دهیم .این تنها راه محافظت از سیاره
زمین است .مساله بعدی اثر کرونا بر آلودگی های محیط
زیست است .تولید و مصرف کیسه های پالستیکی در
قبل از کرونا خود یک بح ران محیط زیستی بود .آنقدر
که در کشورهای پیشرفته مقررات خاصی ب رای کمتر
مصرف کردن این کیسه ها وضع شده بود .در آلمان و
انگلستان و بسیاری کشورهای دیگر فروشگاه ها منع شده
بودند که کیسه های پالستیکی را به رایگان در اختیار
یداد که چنین
مشتریهایشان ق رار دهند .آمارها نشان م 
سیاست هایی تاثیر معنا داری بر مصرف پالستیک و رها
سازی آنها در طبیعت داشته است.
امروز اما کیسه های پالستیکی رفیق دیگری هم پی دا
کرده اند که با گستردگی سرسام آوری مصرف شده و به
طبیعت س رازیر می شوند .این رفیق ناخوانده دستکش
های پالستیکی است که در مقیاس میلیاردی هر روز
مصرف شــده و به زباله دان هایی س رازیر می شوند که
نهایتا از محیط زیست سر برآورده و دردسرهای جدیدی
را به وجود آورند .ماسک ها و گان های بسیاری هم که
هر روزه در مقیاس وسیع مورد استفاده ق رار می گی رند را
باید به این آلوده کنندههای جدید اضافه کرد.
مواد ضد عفونی کننده نیز تهدید دیگری ب رای محیط
زیست به شمار می رود که نتیجه ش رایط کرونایی در
مقیاس وسیع است .این مواد به وسیله مردم جهان هر
روز و هر ساعت مورد استفاده ق رار می گی رند .افزایش افسار
گسیخته این مواد سمی در فاضالب ها و نفوذ آنها به
زمین ،هم خاک ها را آلوده می کند و هم تهدیدی است
جدی ب رای آب های زیر زمین ی.
سموم ناشی از مصرف مواد ضد عفونی کننده ب رای
شســتن خیابان ها ،میادین ،فروشگاه ها و تمام مکان
های عمومی در س رتاسر جهان نیز بر این منبع آلوده

با کمال تاثر و تاسف مصیبت درگذشت خواهر عزیزتان را
به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت میگوییم و از ایزد یکتا
برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و سایر
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن وکشاورزی خراسان رضوی

ی برای
ضرورت تسهیلگر 
واحدهای فعال گردشگری

خاموشی چراغ گردشگری سالمت

ادامه درهمین صفحه

رئیس محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان جنوبی
و رئیس محترم شورای ملی زعفران

دردبیرخانهشورایگفتوگویخراسان
رضویتاکیدشد

صفحه 3

چناتچه دقیق تر به شواهد نگاه کنیم و رویدادهای پس از اتمام بح ران
کرونا را شــبیه سازی کنیم ،در واقع نه تنها نم یتوان گفت کرونا ب رای
کاهش گرم شدن جهانی مفید بوده که ضرر هم داشته است! چ را؟
اول اینکه اگرچه کرونا در این روزها مقدار تولید گازهای گلخانه ای را کاهش
داده است ،اما به محض تمام شدن این بح ران ،پیش بینی می شود تمام
صنایع ب رای جب ران خسارت ناشی از تعلیق در دوره کرونا ،با شتاب بیشتری
فعالیت شان را از سر خواهند گرفت.

جنابآقای مهندس محسن احتشام

صفحه 2

«دنیای اقتصاد» آثار شیوع کرونا بر یکی از مهمترین حوزههای گردشگری
در خراسان رضوی را بررسی میکند

zبا چنین شواهدی آیا می توان گفت پاندمیک کرونا برای کاهش
روند تغییر اقلیم مفید بوده است؟!

ادامه یادداشت
این شــتاب باعث مصرف انرژی بیشتر و در نتیجه
تولید بیشتر گازهای گلخانه ای می شود .شبیه چنین
اتفاقی یک بار بخاطر رکود اقتصادی شدید در سال ۲۰۰۸
میالدی رخ داده است.
دوم اینکــه در حال حاضر تق ریبا تمام فعالیت های
م ربوط به تحقیق و توسعه در زمینه تولید و گسترش
انرژی های پاک متوقف شده است که مسلما ض ربه ای
مهلک بر این صنعت جایگزین انرژی های فسیلی و مولد
گازهای گلخانه ایست.
سوم اینکه ارزان شدن شدید نفت باعث تغییر الگوی
مصرف انرژی جهان در همین روزها از انرژی های تجدید
پذیر به مصرف فرآورده های نفتی شده است.
چهارم اینکه فعالیت های سازمان های تحقیقاتی مهم
در زمینه تغییر اقلیم مانند ناسا تحت تاثیر شیوع کرونا به
حالت تعلیق درآمده و بخصوص فعالیت های می دانی به
شدت کاهش یافته است .این امر می تواند ض ربه جب ران
ناپذیری بر بانک داده های ارزشــمندی باشد که ب رای
پایش وضعیت تغییر اقلیم کره زمین مورد استفاده ق رار
می گی رند .بناب راین به هیچ وجه نباید دل به این خوش
داشت که این روزها آسمان تمی زتری بر ف راز شهرهایمان
می بینیم و درصد کمتری دی اکســید ک ربن وارد جو
می شود .بشــر باید بتواند از وضعیت موجود کرونایی
درس گرفته و تصمیم بگیرد فعالیت های غیر ضروری
خودش را به نفع سالمت محبط زیست کاهش دهد .او
باید در عصر پساکرونایی هم همچنان به سفرهای غیر
ضرور نرود و کاالهای نه چندان الزم را مصرف نکند و تا
م یتواند از بخش های لوکس و اش رافی زندگی اش بکاهد!
تنها راه نجات ما تغییر روش زندگی است .از این تغییری
که اکنون ایجاد کرده ایم بیاموزیم و متعادل شده آن را

 ۵۱۰تانکر سوخت منتظر
ورود به افغانستان هستند

درایرانراماننددیگرنقاطدنیاافزایشداد؛مردمیکهپیشازآنکم
و بیش سعی در کاهش مصرف آب داشتند ،با همه گیری این بیماری
کمتربهاینموضوعاهمیتمیدهندو...
صفحه 4

غرفه بیمارستان رضوی در نمایشگاه «عمان هلث » ()1398

تاثیر کرونا بر محیط زیست

معضلیدیگردرمرزدوغارون

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
خبرداد

لغوتمامیکالسهای
آموزشحضوری
صفحه 4

معاون اداره کل امور اقتصادی خبر داد

شناسایی ۱۰هزارجامانده
ازسهامعدالت درخراسانجنوبی
صفحه 4

مدیر توسعه دانشگاه فردوسی مشهد اعالم کرد

کننده آب و خاک اضافه می شود.
موضوع بعدی اثر کرونا بر گونه های حی وانی و گیاهی
است که بر روی کره زمین زیست می کنند .مصرف بی
رویه و هجوم بی ب رنامه و گســترده بشر به طبیعت در
دوران قبل از کرونا چنان صدمه ای بر بقای موجودات زنده
بر روی این سیاره زده است که بر اساس اعالم سازمان ملل،
نزدیک به یک میلیون گونه مختلف گیاهی و حی وانی
منقرض شده یا در حال انق راض هستند .با اینحال این
نگ رانی وجود دارد که حجم عظیم مواد ضد عفونی کننده
در دوران کرونا بر شدت و سرعت این انق راض بیافزاید.
نتیجه گیری :پر واضح اســت که همه آثار ناشی از
پاندمیک کرونا بر محیط زیســت کره زمین هنوز بر
کسی معلوم نیســت و همین موضوع خود باید مورد
توجه دانشمندان محیط زیست در رشته های م رتبط
باشد .عالوه بر این باید به صورت فوری و جدی بر روی
همه مواردی که در همین یادداشــت برشمرده شد ،از
هم اکنون متمرکز شده و بر اساس کارهای تحقیقاتی و
مطالعاتی اطمینان بخش ،پروتکل های الزم تدوین شوند
تا هم نحوه تولید و مصرف مواد مورد اشاره متناسب با
محیط زیست باشند و هم روش هایی ابداع شوند تا اث رات
احتمالی زیانبار ناشی از دوران کرونا بر محیط زیست به
حداقل برسند و یا امکان احیای پس از آلودگی ف راهم شود.
در رابطه با تاثی رات تغیی رات اقلیمی نیز باید یک نظارت
و کنترل جهانی شکل بگیرد تا فعالیت بشر در عصر
پسا کرونا به صورت انفجاری نباشد که باعث تس ریع در
آلودگ یهای جوی و افزایش ناگهانی گازهای گلخانه ای
شوند .اگر چنین اقداماتی به فوریت و جدیت کافی انجام
نشوند محیط زیست پساکرونایی فاجعه بار خواهد بود.

انعقاد بیشترین قراردادهای پژوهشی حوزه نفت با دانشگاه فردوسی

دنیای اقتصاد -مدیر توســعه و انتقال فناوری
دانشگاهفردوسیمشهدگفت:بیشت رینق راردادهای
پژوهشی از لحاظ تعداد ق رارداد ،ارزش ریالی ق رارداد و
وسعت حوزه مطالعاتی مورد تحقیق در حوزه امور
نفتی با این دانشگاه منعقد شدهاند.
کزاده افــزود :وزارت نفت
به گــزارش ای رنا ،امیر ملــ 
از ابتــدای ســال  ۱۳۹۵تاکنون طرحهــای مختلف با
موضوعات متفــاوت را در حوزه نفتی به دانشــگاهها و
م راکز آموزش عالی در ســطح کشور معرفی کرده است

که بیشت رین و بزرگت رین آنها با دانشگاه فردوسی مشهد
به امضای تفاهمنامه و عقد ق رارداد منتهی شــده است.
وی «تفســیر کمّ ی لرزهای در جنوب دشت آبادان ذیل
کالنپروژه تصویرسازی زیرسطحی مخازن نفتی» را یکی
از این پروژههای بزرگ اعالم و بیان کرد :همچنین دیگر
طرح پژوهشی دانشگاه فردوســی در مورد «کاتالیست
آر.اف.س ی.سی» است که در تدوین منابع پتروشیمی از
آن استفاده م یشود.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد:
این دانشــگاه همچنین در تولید اولفین با مجریگری
دانشــگاه ت ربیــت مــدرس ،در حال همکاری اســت.
وی همچنیــن به آخ رین مــورد از فعالی تهای علمی
پژوهشی دانشــگاه فردوسی در حوزه نفت و گاز اشاره و
بیان کرد « :طرح توســعه فناوری می دان نفتی ب ِی نَک»
اواخر ســال  ۱۳۹۸به این دانشگاه ســپرده شد که به
زودی م راحــل عقد قــرارداد آن نیز اج رایی م یشــود.
کزاده گفت :در همین چارچوب منابع انسانی شناخته
مل 
شــده ،مجرب و باســابقه ای ران از داخل و خارج کشــور

برادر ارجمند

جنابآقای ناصرطلوع

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

هوالباقی

جنابآقای مهندس  احتشام

ریاستمحترماتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیبیرجند

درگذشت خواهر مکرمه را خدمت جنابعالی و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده  ،برای آن مرحومه مغفوره
علو درجات و رحمت الهی و برای جنابعالی و خاندان
بزرگوارتان  ،صبر و تندرستی از درگاه الهی مسالت دارم.
روحشان قرین رحمت الهی باد
محمد قربانی
سرپرست روزنامه دنیای اقتصاد در خراسان جنوبی

شناسایی و ب رای اج رای پژوهش دانشگاهی «طرح توسعه
فناوری می دان نفتی ب ِی نَک» دعوت به همکاری شــدند.
وی افزود :همچنین در زمینه توسعه منابع انسانی نیز
از گنجایــش فی زیکی و مجازی اســتادان بنام داخلی و
خارجی ب رای این پزوهش دانشگاهی استفاده خواهد شد.
مدیر توســعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
ادامه داد :اج رای «طرح توسعه فناوری می دان نفتی ب ِی نَک»
توسط دانشگاه فردوسی مشهد دستاوردهای بزرگی نیز
ب رای خ راسان رضوی دارد.
وی گفت :همه دانشــگاههای فعال در خ راسان رضوی
م یتواننــد بــا توجه به ظرفیــت خود در اجــرای این
پروژه مشارکت نمایند تا جامعه دانشگاهی خ راسان رضوی
پایهگذار همکاری «شــبکه نوآوری صنعت نفت» باشد.
کزاده افزود :شمار زیادی پروژه دیگر در چارچوب پروژه
مل 
 ۱۰ساله «طرح توسعه فناوری می دان نفتی ب ِی نَک» قابل
طرح است که ارزش افزوده بسیاری از جنس تولید دانش،
خدمات مهندسی ،تولید فناوری و بوم یسازی آنها را در
کنار تولید اشتغال با ظرفی تهای استانی خواهد داشت.

برادر ارجمند

جنابآقای هادی قابل
با کمال تأسف و تأثر درگذشت دایی عزیزتان را تسلیت
عرض نموده از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه
و برای جنابعالی و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت
مینمایم.
مصطفی درایتی ،مهدی عبایی ،علی ظفرزاده،
غالمرضا انصاری ،علی صالح آبادی ،مجید شهپر،
ناصر ضربی ،عباس میرزاده ،علی اکبر علیزاده،
علیرضا کفشکنان ،مسعود رضائیان،
احسان میرزاده ،مجتبی غیبی و شهناز رمارم

در غم هجران پدری مهربان و دلســوخته ،غمخوار و
همراهات هستیم و برایت صبر و سالمت آرزو میکنیم.
وجود آسمانی اش در کنار مالئک آسمان هشتم آرمیده
است و از ثمرات معنوی زندگی اش روزی بر میگیرد .از
خــدای رحمان می خواهیم که روح آن بنده صالح را با
نسیم رحمت اش بنوازد.
محسن آرمین  ،هادی خانیکی  ،فیض اهلل عرب سرخی،
مریم شربت دار قدس  ،مهدی عبایی ،ناصر آملی مقدم،
هادی پژوهش ،مهدی شریفی ،جواد چشمه نور،
هادی سعادتی ،مسعود خادم رضائیان،
حمید رضا موحدی زاده ،محمد حقیقت نیا،
رضا خرازیان ،عبداهلل ارشاد ،سید محمد سیادت،
سید محمود محمودی ،سید محمود سیادت،
حسین زارع صفت ،علی عدالتی مجد،
عباس میرزاده ،احسان میرزاده ،تقی خادم ،و شهناز رمارم
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خبر
اخبار خراسان شمالی
معاون راهداری خراسان شمالی خبر داد

خسارت 10میلیارد تومانی سیل به جادهها

ایرنا -معاون راهداری اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی
گفت :بارندگی و سیل روزهای پایانی
هفته گذشته ،بیش از  ۱۰۰میلیارد ریال
خسارت به راههای استان وارد کرد.
محمد مشتری اظهار کرد :خسارت بارندگی و سیل به راه
ها از پنج شهرستان استان شامل بجنورد ،مانه و سملقان ،راز و
جرگالن ،اسفراین و شیروان گزارش شده است .وی تصریح کرد:
سیل به ۱۲۶کیلومتر راه در ۳۰محور خسارت وارد کرده و به ۲۹
مورد ابنیه فنی نیز آسیب رسانده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
خراسان شمالی گفت :در این مدت ،راهداران استان ،حدود هزار
و  ۶۰۰مترمکعب ریزش برداری از راه های استان انجام داده اند.
وی با بیان اینکه بارندگی ها و سیل اخیر راه روستایی چندین
شهرستان را بست ،گفت :راهداران نسبت به بازگشایی ۶۵
محور روستایی اقدام کردند .مشتری خاطرنشان کرد :هنوز راه
ارتباطیروستاییاندرچهارمحور شهرستانهایمانهوسملقان
و اسفراین ،بسته است .معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل
و نقل جاده ای خراسان شمالی گفت :در این عملیات  ۱۰۱نفر
راهدار با استفاده از توان ۵۸دستگاه ماشین آالت نسبت به تامین
و ارتقای ایمنی راه ها اقدام کرده اند .بر اساس این گزارش ،بارش
باران و جاری شدن سیل در هفته گذشته ،خسارت های زیادی به
بخش های مختلف استان وارد کرده است.
معاون شرکت آب منطقه ای:

 5میلیون و ۷۱۰هزار مترمکعب آب
وارد سدهای خراسان شمالی شد

دنیای اقتصاد -معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت
آب منطقهای خراسان شمالی گفت :به دنبال بارندگی و
جاریشدنسیلدرهفتهگذشته،پنجمیلیونو ۷۱۰هزار
مترمکعبسیالبواردسدهایاستانشد.
به گزارش ایرنا ،وحید واسطه گفت :سیالب ورودی به سد
شیرین دره در شهرستان مانه و سملقان ،بیش از چهار میلیون
مترمکعب گزارش شده است و اوج سیالب اندازه گیری شده
وارد شده به مخزن سد حدود ۳۰۰مترمکعب در ثانیه بوده است.
وی افزود :در چند روز گذشته ،به منظور خروج رسوبات سیالب
ورودی به مخزن سد ،برابر دستورالعملهای مدیریت مخزن در
شرایط سیالبی ۹۷۴ ،هزار مترمکعب ،سیالب با بار رسوبی باال از
سد شیرین دره ،تخلیه شده است .واسطه اظهار کرد :در این مدت،
یک میلیون و  ۶۴۰میلیون مترمکعب سیل وارد سد قزلداش در
شهرستان راز و جرگالن شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان
شمالی افزود :در این مدت ،بیش از یک میلیون مترمکعب،
سیالب با بار رسوبی باال از این سد ،تخلیه شده است.
وی گفت :حجم ورودی به سد غالمان در شهرستان راز و جرگالن
هم ۳۰۰ ،هزار مترمکعب بوده است و در این مدت ۴۰ ،هزار
مترمکعب سیالب با بار رسوبی باال از این سد تخلیه شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان
شمالی خاطرنشان کرد :سدهای استان  ۹۰درصد از سیالب
ورودی به این مخازن را مهار و کنترل کرده اند .شیرین دره ،بزرگ
ترین سد خراسان شمالی ،در  ۶۵کیلومتری شمال غربی شهر
بجنورد ،در محدوده شهرستان مانه و سملقان بر روی رود شیرین
دره ،از سرشاخههای رود اترک ساخته شده است .اکنون هشت سد
با ظرفیت ذخیره سازی  ۲۳۴میلیون متر مکعب آب در خراسان
شمالی در دست بهره برداری است .برخی مناطق استان خراسان
شمالی در هفته گذشته بیش از ۳۰میلیمتر بارندگی داشتند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد

خراسان شمالی دارنده رتبه برتر کشوری
در نقشهبرداری اراضی کشاورزی

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی خراسان
شمالی گفت :براساس اعالم سازمان مرکزی و در راستای
تثبیت مالکیت (کاداستر و رفع تداخالت) و ساماندهی
اراضی کشاورزی ،این خطه در  ۲سال گذشته به عنوان
استانبرترکشوریدرزمینهنقشهبرداریشناختهشد.
محمدباقر منتظری اظهار کرد :تاکنون  ۹۶هزار هکتار از
زمینهای کشاورزی نقش ه کاداستر آن تهیه شده که از این میزان
 ۱۷هزار هکتار در سامانه ثبت اسناد و امالک کشور جانمایی شده
است .وی گفت :برنامه ریزی شده است امسال نیز ۴۱هزار هکتار
دیگر در سامانه ثبت اسناد و امالک کشور جانمایی شود.
منتظری افزود :سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در
راستای قانون جامع حدنگار(کاداستر) و رفع تداخل با هدف
سندادار کردن اراضی کشاورزی در قالب اسناد تک برگی ،از
سال  ۹۴برنامه تهیه نقشه کاداستر در سطح  ۶۵۰هزار هکتار از
زمینهای زراعی ،باغی ،دیم و آیش را در دستور کار خود قرار داده
است .وی اظهار کرد :قرارداد تهیه نقشه رفع تداخالت در سطح
 ۳۵۰هزار هکتار از پالک های ثبتی استان در راستای ماده ۵۴
رفعموانعتولیدوتسهیلدراجرایقانونجامعحدنگاری منعقد
شده است که تاکنون ۲۰۹پالک در کمیسیون رفع تداخل استان
مصوب شده و اراضی غیر ملی مصوب نیز به میزان  ۱۳۵هزار و
 ۱۴۲هکتار است.

دنیایاقتصاد -غفلتمسووالنازظرفیتها
و چالش های پیش روی صنعت سیمان به
ویژه در زمینه هایی چون عدم تخصیص
امتیاز گازبهکارخانههایسیماندرزمستان
از سوی شرکت گاز ،معضل قیمتگذاری در
این صنعت ،افزایش قیمتهای بی برنامه در
حوزه حمل و نقل ،نحوه قیمت گذاری بر این
کاالو...ازمهمترینمباحثیبودکهدردومین
نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق مشهد مطرح شد.
سید حسین احمدی سلیمانی ،رئیس این
کمیسیون در این جلسه گفت :ظرفیت تولید
سیمان خراسان رضوی می تواند معادل کل
تولیدات این محصول در کشور طی  20سال
گذشته باشد اما متاسفانه در حال حاضر ،سیمان
نسبت به سایر صنایع معدنی کمتر مورد توجه و
حمایت بوده و ظرفیت های این بخش به ویژه در
این خطه ،مورد غفلت قرار گرفته است .همین
رویه باعث شده تا مشکالت فراوانی در حوزه
حمل و نقل ،گاز ،قیمت تمام شده و  ...گریبانگیر
واحدهای تولیدی فعال در این بخش باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
مشهد افزود :دولت به بهانه رشد صنعت سیمان
و تولید مطلوب این صنعت ،حمایت خود را از آن
دریغ کرده است درحالیکه این صنعت در استان
و کشور با ظرفیتی کم تر از دو سوم فعالیت دارد.
این مسائل می طلبد که فعاالن این حوزه نیز
بیشتر و موثرتر مطالبه گری کنند.
نمی توان بر رشد تولید پافشاری کرد اما
محصول را پایین تر از قیمت تمام شده به فروش
برسانیم .لذا باید مکاتباتی با مقامات استانی
و ملی از طریق اتاق بازرگانی انجام بگیرد و
مطالبات و نیازهای قعاالن این حوزه به گوش
مسووالن امر برسد.
احمدی سلیمانی با تاکید بر اینکه سکوت و
عدم مطالبه گری ،گرهی از مشکالت موجود
نمی گشاید ،خاطرنشان کرد :شرکت گاز در
زمستان امتیاز گاز را از کارخانه های سیمان
دریغ کرده و عنوان می کند که کارخانه ها باید
در فصول گرم مازاد تولید کنند .از هم اکنون
باید به فکر فصل زمستان باشیم ،چرا که شرکت
گاز با ما همکاری الزم را ندارد .ضروری است تا
در این خصوص جلساتی با حضور استاندار و
مسووالن شرکت گاز برگزار شود تا مطالباتمان
را بیان کنیم.
ویباتاکیدبراینکهسودصنعتسیماننسبت
به سایر صنایع بسیار ناچیز است ،عنوان کرد:این
عرصه ظرفیت های ارزشمندی برای توسعه
و اشتغال دارد و حمایت از زنجیره تولید آن،
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فعاالنمعدنیخراسانرضویازنادیدهگرفتن
ظرفیتهاوچالشهایصنعتسیمانگالیهمندند

غفلتازصنعتسیمان

نازپرور:سالگذشتهدرحوزهحملونقل،سهبارافزایشقیمترخدادوقیمتتمامشدهاینمحصوالتافزایشیافت

می تواند ارزش افزوده این بخش را افزایش داده و
انتفاع بیشتری برای استان ایجاد کند.
zمعضل قیمت گذاری در صنعت سیمان

ویژه معضل قیمت گذاری این محصول که
دغدغه تمامی سرمایه گذاران است ،تدبیری
بیاندیشیم.

در بخش دیگری از این نشست ،غالمرضا
نازپرور ،نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع
معدنی و رئیس خانه معدن
استان در سخنانی عنوان
کرد :متاسفانه سال گذشته احمدیسلیمانی:دولت
در حوزه حمل و نقل ،سه بار به بهانه رشد صنعت
افزایش قیمت رخ داد و این سیمان و تولید مطلوب
مساله هزینه تمام شده این اینصنعت،حمایت
محصوالت این بخش را برای
تولیدکننده افزایش داد .خود را از آن دریغ
در سال جاری نیز با چالش کرده است درحالیکه
افزایش دوباره قیمت مواجه این صنعت در استان و
هستیم؛ به همین منظور کشور با ظرفیتی کم تر
درخواست داریم تا در نشستی
با حضور استاندار ،مشکالت از دو سوم فعالیت دارد.
پیش روی واحدهای تولید این مسائل می طلبد که
سیمان استان مورد بررسی و فعاالن این حوزه نیز
رسیدگی قرار بگیرد.
بیشتروموثرتر
وی یادآور شد :هدف ما این
مطالبهگریکنند
است که بتوانیم برای حل
مشکالت صنعت سیمان به

zچـــارهاندیشیبرایقطعیگاززمستـــانی
کارخانههایسیمان

محمدرضا توکلی زاده عضو
هیات رئیسه اتاق مشهد و
مدیر عامل کارخانه سیمان
زاوه هم در این نشست عنوان
کرد :تا به امروز مجال و فرصت
کمتری برای طرح و بررسی
مشکالت واحدهای تولیدی
سیمان فراهم آمده است و
همین امر بر تعمیق چالش ها
افزوده است.
وی ادامه داد :در حال
حاضر صنعت سیمان به مثابه
سایر صنایع درگیر مسائلی
همچون تامین ماشین آالت،
تجهیزات و ...است و کمبود در
این بخش به دغدغهای جدی
برای فعاالن این حوزه بدل
شده است .در برخی مواقع ما
مجبوریم برخی از تجهیزات

را با کیفیت پایین خریداری کنیم و این مساله
عالوه بر اینکه به تجهیزات کارخانه را آسیب
وارد می کند ،کیفیت تولیدات را نیز تحت الشعاع
قرار می دهد.
توکلی زاده به ظرفیت شاخص کشورمان در
حوزه تولید سیمان در منطقه اشاره و خاطرنشان
کرد :قطع گاز واحدهای تولیدی این بخش در
زمستان از جمله مهم ترین مسائلی است که باید
برای آن تدبیر شود .سکوت واحدهای تولیدی
در قبال این مساله ،باعث شده تا رویه مذکور
به عادتی برایمسووالن امر بدل شود .این همه
در حالی است که این اقدام به کاهش کیفیت
محصول در این فصل منجر می شود و اعتماد
مشتریان این بخش را تحلیل می برد .وی افزود:
اوایل قطعی گاز در زمستان در بازه ای یک ماهه
اتفاق می افتاد که متاسفانه در سنوات اخیر به 3
ماه افزایش یافته است.
مدیرعامل کارخانه سیمان زاوه تربت عنوان
کرد:عالوه بر این ،روند قیمت گذاری سیمان
متاثر از موضوع مازاد تولید در بازار است ،زمانی
که تعزیرات به سراغ فعاالن این حوزه بیاید،
اهمیت این صنعت به مراتب بیشتر جلوه می
کند .مقید شدن تولیدکننده ها به رعایت قیمت
مصوب موجب می شود تا قیمت سیمان کاهش
نکند.
توکلی زاده ادامه داد :عالوه بر این ،روند قیمت
گذاری سیمان متاثر از موضوع مازاد تولید در
بازار است ،زمانی که تعزیرات به سراغ فعاالن این
حوزه بیاید ،اهمیت این صنعت به مراتب بیشتر
جلوه می کند .مقید شدن تولیدکننده ها به
رعایت قیمت مصوب موجب می شود تا قیمت
سیمان کاهش نیابد.
محمود رضا تاجیک ،قائم مقام مدیر عامل
شرکت سیمان جوین هم با بیان اینکه استان
خراسان بزرگ ظرفیت تولید  11تا  12میلیون
تن سیمان را دارد و پس از اصفهان بزرگترین
قطب تولید سیمان کشور به شمار می آید،
یادآور شد :سودی در صنعت سیمان وجود
ندارد ،شاهد این مدعا نسبت هزینه های سال
 99به  98است .به طور مثال در بخش حقوق
و دستمزد با افزایش  30تا  35درصدی ،در
حوزه آجر نسوز با افزایش  400درصدی ،در
بخش قطعات سایشی و ریختگری با افزایش
 300درصدی و ...مواجه هستیم .عالوه بر این
قیمت تامین مواد اولیه نیز به شدت افزایش
یافته است .این اعداد و ارقام بیانگر آن است
که صنعت سیمان با سرعت بسیاری به سمت
اضمحالل حرکت می کند و اگر تدبیری برای
حمایت بیشتر از این صنعت اندیشیده نشود ،در
آینده چالش های جدی را شاهد خواهیم بود.

معضلی دیگر در مرز دوغارون

 ۵۱۰تانکرسوختمنتظرورودبهافغانستانهستند

دنیایاقتصاد ۵۱۰ -دستگاهتانکرحاملانواع
سوخت ابتدای این هفته در گذرگاه رسمی
مرزی دوغارون توقف کردهاند تا در صورت
مساعدت طرف افغانستانی طی هفته جاری
ازمرزایرانخارجوواردکشورهمسایهشوند.
به گزارش ایرنا ،مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی
دوغارونگفت:معطلیاینتانکرهایترانزیتیدرمرز

دوغارونناشیازفقدانزیرساختالزمبرایپذیرش
خودروهایسنگینحاملسوختدرگمرککشور
افغانستاناست.
حسینآخوندزادههمچنین«افزایشنیافتننرخ
کرایه تانکرهای حمل سوخت در داخل افغانستان،
پرداخت نشدن عوارض گمرکی در مرز اسالمقلعه
آن کشور و همچنین در نظر گرفته نشدن هزینه

افت بار و زمان تلف شده برای خودروهای سنگین از
سویتاجرانافغان»راازدیگرعلتهایمتوقفماندن
تانکرها و کامیونهای ترانزیتی از سمت افغانستان به
مقصد مرز دوغارون در ایران برشمرد.
وی افزود :هماینک رانندگان هر یک از تانکرهای
سنگین ترانزیت نفتخام از سمت مرز دوغارون
به مقصد شهرک صنعتی هرات افغانستان ۲۱
دالر ،تانکر حامل بنزین  ۲۰دالر و تانکر حامل
گازوییل  ۱۹دالر به عنوان دستمزد حمل مواد
سوختیدریافتمیکنند.مدیراجراییمنطقهویژه
اقتصادی دوغارون ادامه داد :دولت افغانستان ظرف
سالهایاخیرهیچگونهافزایشیدرایننرخهانداده
که همین امر نیز باعث اعتراض رانندگان تانکرهای
ترانزیتسوختشدهاست.
ویبهفعالیت ۱۰واحدباسکولدرگمرکمنطقه
ویژه اقتصادی و نیز بازارچه مرزی دوغارون در
خاک ایران برای تسهیل و شتاب در اعزام تانکرها
و کامیونهای ترانزیت و صادرات سوخت و کاال اشاره
و بیان کرد :این در حالی است که گمرک افغانستان

در آن سوی مرز تنها یک دستگاه باسکول در اختیار
دارد .آخوندزاده گفت :کمبود باسکول در گمرک
افغانستان دیگر علت معطلی خودروهای سنگین
حامل بار و سوخت در نقطه صفر مرزی ایران برای
ورودبهافغانستاناست.ویافزود :بهمنظورتسهیل
در روند ورود و خروج خودروهای سنگین در منطقه
ویژه اقتصادی دوغارون ساعات کار این منطقه
اقتصادی روزانه ۱۰ساعت از هفت صبح تا پنج بعد
از ظهر تعیین شده است .مدیر اجرایی منطقه ویژه
اقتصادی دوغارون ادامه داد :پیرو رایزنی صورت
گرفته با مسووالن گمرک اسالمقلعه افغانستان،
ظرف هفته جاری وضعیت رفت و آمد خودروهای
تانکر حامل سوخت به حالت عادی بازگشته و به
معطلی آنها پشت مرز کشور همسایه خاتمه داده
میشود .وی گفت :روزانه  ۱۵۰دستگاه کامیون
حامل بار ترانزیت از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
ایران به مقصد هرات افغانستان خارج و ۷۰دستگاه
کامیون خالی از مرز اسالمقلعه آن کشور وارد خاک
ایران میشوند.

در بهار امسال انجام شد

صادرات ۵۳۱هزار تن کاال از گمرکات خراسان رضوی
دنیای اقتصاد-ناظر گمرکات خراسان
رضوی در خصوص فعالیت گمرکات استان
در شرایط کرونا بیان کرد :در حال حاضر
تشریفات صادرات و ترانزیت از گمرکات
استان در حال انجام است؛ به گونهای که طی
سه ماه اول سال جاری ۵۳۱ ،هزار تن کاال
معادل ۲۷۲میلیون دالر از گمرکات خراسان
رضوی به افغانستان ،عراق ،هنگ کنگ،
اسپانیا و چند مقصد دیگر صادر و همچنین
 ۱۶۸هزار تن کاال نیز از گمرکات استان
ترانزیتشدهاست.
به گزارش مهر ،امید جهانخواه
افزود :امیدواریم با انجام اقدامات
خوببهعملآمدهتوسطتمامی
سازمانهای ذیربط و رعایت
شیوه نامههای بهداشتی در

مرزهای استان ،شاهد برگشت تبادالت تجاری به
روالقبلازشیوعاینبیماریهمهگیرباشیم.
وی در خصوص حجم مبادالت تجاری بین
کشورهای همسایه شمال و شرق کشور با
خراسان رضوی نیز اظهار کرد :حجم مبادالت
تجاری گمرکات خراسان رضوی با کشورهای
شمال و شرق ایران شامل روسیه ،ترکمنستان،
آذربایجان ،افغانستان ،ارمنستان و پاکستان بالغ بر
 ۴۸۶هزار تن کاال به ارزش بیش از ۲۰۲میلیون دالر
بوده است.
جهانخواه درباره محدودیتهای تجاری در مرزهای
استان ،اعالم کرد :در حال حاضر تبادل کاال با
افغانستان در خراسان رضوی در حال انجام است و
همچنین مبادالت تجاری با ترکمنستان نیز صرفاً
از طریق ریلی برقرار است .در خصوص تبادل کاال
از طریق جاده در مرز سرخس نیز رایزنی الزم از

طریق سفارت جمهوری اسالمی ایران در عشق آباد
ونمایندگیوزارتامورخارجهدرشمالشرقکشور
در حال انجام است که امیدواریم در آینده نزدیک
تبادل جادهای کاال به روال گذشته بازگردد.

zدوغاروننیازمندحلمشکالتزیرساختی

مدیر کل گمرک دوغارون در
خصوصمهمتریننیازهایاین
مرز گفت :یکی از مهمترین
مباحثی که میتواند به شتاب
بخشی صادرات و واردات در مرز
دوغارون بیانجامد ،حل مشکل محور خروجی در
نقطه اختالفی است .دست اندازها و خرابی این
محور،مسیرترددکامیونهاهمبهسمتایرانوهم
افغانستانراکندوبامشکلمواجهمیکند.
وی ادامه داد :خرابی این نقطه هم در حوزه مسافری

و هم کامیونهای کاال تأثیرگذار است ،چرا که اگر
راننده از یک سرعتی بیشتر حرکت کند ،طبیعتاً
واژگون میشود و واژگونی نیز خطرات خاص خود را
دارد و کاال هم به مشکل میخورد.
کوهگرد ادامه داد :در بحث مرز و حوزه اقتصادی به
خصوص در امر شتاب بخشی به صادرات و واردات،
دوطرفقضیهبایدپایکارباشندوهمگامجلوروند.
در مرز دوغارون یک دستگاه ایکس ری کامیونی
وجود دارد و از مهمترین ابزارهایی که سرعت به
امر ورود و خروج می بخشد ،باسکول است که در
گمرک ،منطقه ویژه و بازارچه دوغارون ،حدود ۱۴
باسکول وجود دارد ،این درحالی است که در گمرک
اسالم قلعه افغانستان دو باسکول وجود دارد ،لذا با
این حجم تردد و این دو باسکول ،کار کمی سخت
میشود و شتاب بخشی به بحث صادرات و واردات
سرعت الزم را نمیگیرد.

اخبار خراسان جنوبی
معاون اداره کل امور اقتصادی خبر داد

شناسایی ۱۰هزار جامانده از سهام عدالت
در خراسان جنوبی

دنیای اقتصاد -معاون اقتصادی اداره کل
اقتصادوامورداراییخراسانجنوبیگفت:
اینافرادکسانیهستندکهقبلازسال93
اقدامات اولیه برای ثبت نام را انجام دادند و
اوراق این سهام را دریافت کردند اما نام
آنهابهدالیلمختلفدرفهرستنهاییسهامدارانسازمان
خصوصیسازیقرارنگرفتهاست.
محمد بهروزی افزود :البته تعداد افرادی که سهام عدالت ندارند در
استان بسیار بیشتر است و باید منتظر مصوبه کمیسیون اقتصادی
مجلس برای طرح تعیین تکلیف جاماندگان این سهام باشیم .وی با
اشاره به 649هزار مشمول سهام عدالت در خراسان جنوبی گفت :از
این تعداد 20هزار نفر هنوز شماره شبای خود را ثبت نکردند .معاون
اقتصادی اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان افزود 40 :هزار نفر از
مشموالن سهام عدالت استان فوت کردند که بزودی امکان تعیین
تکلیف سهام این متوفیان برای ورثه آنان مشخص خواهد شد و
 240هزار نفر از مشموالن سهام عدالت خراسان جنوبی ،به طور
مستقیم مالکیت و مدیریت سهام عدالت خود را برعهده گرفتند.
رییس دانشگاهعلوم پزشکی بیرجنداعالم کرد

 7شهرستانخراسانجنوبیهمچنان
دروضعیت قرمز کرونا

ایرنا-رییسدانشگاهعلومپزشکیبیرجند
گفت :هفت شهرستان خراسان جنوبی
همچنان در وضعیت بسیار پرخطر (قرمز)
قرار دارند.
محمد دهقانی فیروزآبادی درباره آخرین
وضعیت بیماری کووید ۱۹در این استان اظهار کرد :شهرستانهای
بیرجند (مرکز استان) ،قاینات ،سربیشه ،خوسف ،نهبندان ،فردوس
و طبس در وضعیت قرمز هستند.
وی افزود :در حال حاضر ۲۲۳بیمار دارای مشکالت حاد تنفسی در
بیمارستانهای استان بستری هستند که از این تعداد ۱۰۴نفر موارد
مثبت شناسایی شده مبتال به کرونا بودهاند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :از این تعداد هم ۲۰نفر
در بخش مراقبتهای ویژه ( )ICUبیمارستانهای استان بستری و
متاسفانه چهار نفر بدحال هستند .وی بیان کرد :کماکان از عموم
مردم درخواست داریم با رعایت نکات بهداشتی ،ماسک زدن و پرهیز
از تجمعات ،به پیشگیری و کنترل بیماری کمک کنند .براساس
آخرین ارزیابی وزارت بهداشت شهرستانهای بیرجند ،خوسف،
سربیشه ،طبس ،فردوس ،قاینات و نهبندان در وضعیت قرمز (خیلی
پرخطر) ،شهرستانهای درمیان و بشرویه در وضعیت نارنجی
(پرخطر) ،شهرستانهای زیرکوه و سرایان در وضعیت زرد (متوسط
خطر) هستند و هیچ شهرستان استان در وضعیت سفید (کمخطر)
نیست .اکنون بیش از ۹۰درصد جمعیت استان خراسان جنوبی در
مناطق پرخطر و بسیار پرخطر از نظر شیوع کرونا زندگی میکنند و
قرار است محدودیتهای جدید پس از بررسی و تصویب نهایی در
مناطق قرمز استان اعمال شود.
معاونعلومپزشکیبیرجند:

تجهیزات بخشهایکرونا
بهخراسانجنوبیرسید

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند نیز از دریافت تجهیزات پزشکی
ارسالی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکیبرایبخشهایکروناخبرداد.
جالل احمدی گفت :با پیگیریهای به عمل
آمده در ایام شیوع بیماری کرونا برای تجهیز بیمارستانها و مراکز
درمانی به خصوص بخش مراقبتهای ویژه ،تجهیزاتی با ارزش
تقریبی ۹۰میلیارد ریال به استان اختصاص داده شد .این تجهیزات
به تدریج در بیمارستانهای سطح استان توزیع خواهد شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود :این تجهیزات
شامل تخت برقی ،ونتیالتور ،الکتروشوک ،مانیتورینگ و سایر
موارد است که امیدواریم با راهاندازی بخش جدید مراقبتهای ویژه
ی عصر (عج) بیرجند ،مشکلی در ارائه
بیماران کرونا در بیمارستان ول 
خدمت به این بیماران نداشته باشیم.
مدیرکلبنیادمسکنخراسانجنوبیخبرداد

پیشرفت 93درصدیطرحمسکنمحرومان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
خراسان جنوبی گفت :از زمان شروع
ساختمسکنمحروماندراستانتاکنون
از سهمیه پنج هزار واحدی بنیاد مسکن
چهار هزار و ۷۲۹واحد مسکونی به مرحله
پایان کار رسید که ۹۳درصد پیشرفت کار را نشان میدهد.
علیاصغر آسمانی مقدم افزود :واحدهای باقیمانده نیز در مراحل
پایانی است و پیشبینی میشود تا پایان شهریورماه امسال با
بهرهبرداری از  ۱۰هزار واحد مسکونی روستایی ،پرونده مسکن
محرومان در خراسان جنوبی بسته شود .با امضای تفاهمنامه ساخت
 ۱۰هزار واحد مسکن محرومان استان بین سازمان برنامه و بودجه
کشور ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
در اسفند  ،۹۷ساخت پنج هزار واحد برعهده بنیاد مسکن خراسان
جنوبی گذاشته شد و پنج هزار واحد دیگر را کمیته امداد تقبل کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی گفت :به ازای هر واحد از
مسکن محرومان  ۴۰میلیون تومان وام قرضالحسنه با بازپرداخت
 ۱۵ساله و  ۲۵میلیون تومان کمک بالعوض سازمان مدیریت و
برنامهریزی با پیگیری استاندار خراسان جنوبی پرداخت میشود   .
وی بیان کرد :در طرح ساخت  ۱۰هزار واحد مسکن محرومان که
ساختپنجهزارواحدآندرتعهدبنیادمسکنوپنجهزاروامدرتعهد
کمیته امداد است ،مشکل تامین زمین وجود ندارد و در روستاهایی
که کوهستانی بوده و امکان الحاق زمین نیست پیشنهاد شده افراد از
خانههای مخروبه بافت فرسوده زمین تهیه کنند.
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دنیای اقتصاد ،زهرا رضایی -به گفته کارشناسان،
بیش از 50درصد از اقتصاد خراسان رضوی مربوط
بهحوزهخدماتوگردشگریاست،برهمیناساس
نقش این استان و به ویژه شهر مشهد در جذب
گردشگروزائردراقتصادکشوربسیاراثرگذاراست
و با شیوع کرونا ،تاثیرپذیری بخش گردشگری و
خدمات در این استان بیش از سایر استان ها بوده
است.

با همه گیری این بیماری چالش های مربوط به حوزه
گردشگری در ماههای پایانی سال  98آغاز شد و این
وضعیت در اسفند و فروردین ماه به اوج خود رسید و با
محدودیتهای ایجاد شده در حوزه حمل و نقل هوایی
و ریلی و ...گردشگری سالمت بیش از دیگر حوزه های
گردشگری در رکود به سر میبرد؛ برخی کارشناسان
معتقدند تا پایان سال 2020توریست چندانی به ایران
سفر نخواهد کرد و این موضوع طبیعتا گردشگری
سالمترابهشدتتحتتاثیرقرارمیدهد.
این درحالیست که به گفته فعاالن حوزه گردشگری
سالمت ،ترکیه به عنوان یکی از رقبای اصلی ایران در
این صنعت ،بیکار ننشسته و پروتکل های بهداشتی و
درمانی طراحی کرده است؛ این کشور حتی فراتر رفته
و مراکز درمانی و بیمارستانی ویژه در فرودگاه های خود
ساخته و به صورت مستقیم بیماران را برای درمان به آن
جامنتقلکردهوبعضابیمارانکروناییرانیزپذیرشمی
کند.بهگفتهمژگانثابتتیمورینایبرئیسکمیسیون
گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی« ،جمعیت
ورودی گردشگران سالمت به کشور ترکیه کاهش پیدا
کردهامااینکشوردراینشرایطاقداماتآیندهنگرانهای
را در پیش گرفته است ،به طوری که نسبت به احداث
بیمارستان های ویژه و تخصصی در حوزه گردشگری
سالمتاقدامکردندوعالوهبراینازتبلیغاتبینالمللی
در این حوزه غافل نشدند».

ثابتتیموری:ترکیهازنخستین
کشورهایی است که محدودیت های
اعمال شده قرنطینه را حذف کرده و
عالوه بر خدمات گردشگری سالمت
در مراکز درمانی ،خدمات مربوط
به درمان کرونا ویروس با اقامت در
هتل های  4ستاره را به گردشگران
ارائه می دهد
ثابتتیموریمیگوید:ترکیهازنخستینکشورهایی
است که محدودیت های اعمال شده قرنطینه را حذف
کرده و عالوه بر خدمات گردشگری سالمت در مراکز
درمانی ،خدمات مربوط به درمان کرونا ویروس با اقامت
در هتل های  4ستاره را به گردشگران ارائه می دهد .با
این اقدام ،در وهله اول تا حدودی هتل ها از شرایط رکود
مطلقخارجمیشوندودوم،درکنارارائهخدماتدرمانی
جانبی ،در قبال درمان کرونا هم از گردشگران سالمت
هزینه دریافت می کنند .در واقع کشور ترکیه در شرایط
فعلینسبتبهاستانداردسازیهتلهایخودبانظارت
دولتش اقدام کرده است.
zآمار گردشگری سالمت خراسان رضوی به صفر
رسیدهاست

خراسان رضوی دارای  13بیمارستان و  4مرکز
جراحی دارای مجوز پذیرش گردشگر سالمت است
و مشهد یکی از قطبهای این صنعت در کشور به شمار

مکرمیفر :در سال گذشته قبل
از شیوع کرونا ،حدود  100هزار
گردشگر خارجی درمان سرپایی
شدند و  20هزار گردشگر سالمت
هم عمل جراحی در کالنشهر مشهد
انجام دادند
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سال هجدهم شماره 4939

«دنیایاقتصاد»آثارشیوعکرونابریکیازمهمترینحوزههایگردشگری
در خراسان رضوی را بررسی میکند

خاموشیچراغگردشگریسالمت

سال گذشته قبل از شیوع کرونا ،حدود 100هزار گردشگر خارجی درمان سرپایی شدند و 20هزار گردشگر سالمت هم عمل جراحی در کالنشهر مشهد انجام دادند

میرود اما تا زمانی که این ویروس به طور قطعی ریشه
کننشود،نمیتوانبهرونقگردشگریسالمتامیدوار
بود ،چرا که دوام و بقای این صنعت منوط به برقراری
پروازهایداخلیوخارجیوازبینرفتنمحدودیتهای
اعمال شده است .این درحالیست که به گفته ابوالفضل
مکرمیفر مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی،
« سال گذشته قبل از شیوع کرونا ،حدود  100هزار
گردشگر خارجی درمان سرپایی شدند و  20هزار
گردشگر سالمت هم عمل جراحی در کالنشهر مشهد
انجام دادند .متاسفانه با شیوع کرونا این چرخه متوقف
شد ،به طوری که به صراحت می توان گفت در شرایط
فعلی آمار گردشگر سالمت در حد صفر است» .حسین
نیکونام،مدیرعاملورییسهیاتمدیرهانجمنحرفهای
گردشگری سالمت خراسان رضوی هم درباره وضعیت
فعلی این صنعت به «دنیای اقتصاد» میگوید :در پی
شیوع کرونا گردشگران سالمت اجازه تردد نداشتند و
در 6ماه گذشته به ندرت موارد خاص و انگشت شماری
از مقامات و دیپلمات های کشورهای افغانستان و عراق
برای فرآیند درمانشان مجوز موردی دریافت کرده و به
ایران سفر کردند.
نیکونام البته اشاره ای هم به چراغ سبز دولت عراق
برای فرستادن گردشگران سالمت به ایران میکند و
میگوید« :اخیرا دولت عراق اعالم کرده برای کسانی
که در گذشته بیماری صعب العالج داشتند و از پزشک
معالجایرانیخودبابتادامهرونددرماننامهدارند،ویزای
درمان و خروج از کشور صادر می شود»؛ اما این فرآیند
هم چالش های خاص خود را دارد ،زیرا دولت عراق
بازگشت آنان به وطن شان را منوط به عدم ابتال به کرونا
می داند و حتی در صورت عدم ابتال ،این افراد باید 14روز
قرنطینهخانگیباشند.
zچالشهایپیشرویتوریسمدرمانی

اما فعاالن گردشگری سالمت میگویند
محدودیتهای به وجود آمده در این حوزه نباید باعث
شود تا مشکالت قبل از شیوع کرونا را نادیده بگیریم
و حتی میتوان از شرایط به وجود آمده برای کاهش
چالشهای موجود استفاده کرد؛ دی ماه پارسال بود که
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی بررسی مشکالت این حوزه را در دستور کار قرار
دادواتفاقامصوباتیهمبرایتسهیلفعالیتشرکتهای
فعال در این حوزه داشت.
به گفته علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای

گفتوگوی خراسان رضوی« ،سال گذشته صاحبان
هتل ها و مراکز گردشگری با چالش هایی در حوزه
تامیناجتماعی،مالیاتیو...مواجهبودندکهبخشعمده
ای از این مشکالت در آن مقطع حل و فصل شد اما در
پی شیوع کرونا بخش گردشگری با چالش های جدی
تری مواجه شد ،به طوری که این مساله غالب فعالیت
های حوزه خدمات را در برگرفت» .او تاکید میکند:
نباید از این مهم غافل شد که صنعت گردشگری می
تواند سایر حوزه ها را فعال کند و به لحاظ ارزآوری و تردد
مسافروگردشگربایدبهآنبهطورویژهنگریستچراکه
پایداری بسیاری از بنگاه های اقتصادی منوط به رونق
اینصنعتاست.لبافیدربارهمهمترینمشکالتپیش
رویفعاالنحوزهگردشگریسالمتمیگوید:کشورما
در حوزه گردشگری به طور اعم و گردشگری سالمت به
طوراخصبادومشکلجدیمواجهاست،نخستآنکه
تحریم ها در حوزه حمل و نقل هوایی ،جذب توریست
و گردشگر را دشوار ساخته است .دوم ،محدودیت هایی
ناشی از شیوع کرونا است که این مساله نه تنها دامنگیر
کشور ما بلکه گریبان گیر کشورهای رقیب در حوزه
گردشگری سالمت شده است .با این حال چنین می
توان اذعان کرد که کشور ما با محدودیت های مضاعف
تری نسبت به کشورهای رقیب در عرصه گردشگری
مواجه است .با این حال نباید از این مهم غافل شد که
کشور ما به لحاظ درمانی و بهداشتی موقعیت ویژه ای
در خاورمیانه دارد.
zعدم تعامل بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت
بهداشتدرحوزهگردشگریسالمت

نیکونام ،رییس هیات مدیره انجمن حرفهای
گردشگری سالمت خراسان رضوی هم توضیحی
دربارهمصوباتشورایگفتوگودراینحوزهواقدامات
انجامشدهپسازآن،میگوید:سالگذشتهپیروجلسه
شورایگفتوگووبادستورمستقیماستاندارخراسان
رضوی دو نامه به وزیر میراث فرهنگی و وزیر بهداشت
برای همکاری و هماهنگی بیشتر با بخش خصوصی
صادر شد که امید می رود به زودی این دو وزارتخانه به
تفاهم الزم دست یابند .آن چه که مسلم است با شیوع
کرونا وقفه ای در پیگیری مطالبات و هماهنگیها
صورت گرفت و هر چند این فرآیند کندتر شد اما
پیگیری های الزم در حال انجام است.
نیکونام ،عدم تعامل سازنده میان وزارت بهداشت
و وزارت میراث فرهنگی را مهم ترین چالش صنعت

گردشگری سالمت می داند و تصریح میکند :ارتباط
بین این دو وزارتخانه به شدت ضعیف شده بود؛ شاهد
این مدعا صدور شیوه نامه تسهیل گری از سوی وزارت
بهداشت به عنوان آیین نامه ای داخلی بود و موجب
انشقاق بین مجموعه بخش خصوصی ،شرکت های
گردشگری سالمت و بیمارستان های ارائه دهنده
خدماتشدهبودکهمتاسفانهاینمسالههمچنانتداوم
دارد و باید هر چه سریع تر حل و فصل شود.
مژگان ثابت تیموری ،نایب رئیس کمیسیون
گردشگری اتاق مشهد هم به اقدامات اتاق بازرگانی
برای حل مشکالت این حوزه اشاره میکند و
میگوید :سال گذشته کمیته ای ذیل کمیسیون
گردشگری تشکیل شد و مهمترین مسائل این حوزه
در آن کمیته بررسی شد؛ بحث ساماندهی دالل ها و
واسطه های گردشگران سالمت و مراکز ارائه دهنده
خدمات پزشکی و درمانی یکی از آن مسائل بود؛
در واقع ساماندهی دالالن در این حوزه امری بسیار
ضروری بود ،چرا که اطالع دقیقی از آمار ورودی
تعدادگردشگرانسالمت،نحوهخدماتدهیومیزان
ارزآوری آنان در دسترس نبود .عالوه بر این زمانی که
گردشگران سالمت خدماتشان را از مجاری قانونی
و دارای مجوز دریافت نمی کردند ،در صورت بروز
هر گونه خطایی ،شکایت آنان قابل پیگیری نبود
که این مساله لطمات جبران ناپذیری را به زنجیره
ورود گردشگری سالمت به کشورمان وارد می کرد.
خوشبختانه با تشکیل کمیته مذکور گردشگران
ورودی در حوزه سالمت ثبت نام می شوند و تمامی
اقدامات آنان قابل پیگیری و رصد است .هر چند که
مسلماستدالالنحوزهگردشگریسالمتتخصص
الزم در این حوزه را ندارند اما اگر به آنها آموزش
صحیح و با مجوز الزم ارائه شود ،این مهم میتواند
فضایگردشگریسالمتراتسهیلکند.
ثابت تیموری ادامه می دهد :فرآیند ارائه مجوز به
دفاتر خدمات مسافرتی با هدف ارائه خدمات در طول
سفر گردشگران سالمت از دیگر موارد زمان بر بود،
چرا که از یکسو باید مجوز از وزارت بهداشت و از سوی
دیگر از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری دریافت
می شد که در حال حاضر با تشکیل این کمیته ،این
فرآیندتسهیلشدهاست.همچنینباشکلگیریاین
کمیته ،فرآیند اخذ مجوز ارائه خدمات به گرشگران
سالمت به بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی
تسهیلشدهاست.

خبر
zبرنامه ریزی برای جذب تعداد محدودی توریسم
سالمتدرچارچوبیخاص

نیکونام،مدیرعاملانجمنحرفهایگردشگریسالمت
خراسان رضوی هم اشارهای به فعالیتهای این انجمن در
این مدت میکند و میگوید :طی 5-6ماه گذشته شرکت
های فعال در حوزه گردشگری سالمت را مجاب کردیم
تا در فضای مجازی فعالیت شان را گسترش دهند و در
همین راستا دوره های آموزشی برای آن ها تدارک دیده
شده است ،چرا که فضای مجازی یکی از ورودی های
اصلیگردشگریسالمتدرتمامیکشورهایدنیااست.
لذا قاعدتا پس از بازگشایی مرزها ،براساس پروتکلی که به
پیشنهاد انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان
و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ،اداره کل میراث
فرهنگی ،وزارت امور خارجه و اداره اتباع طراحی شد و
مورد قبول و حمایت استانداری قرار گرفت ،گردشگران
سالمت را پذیرش خواهیم کرد .وی تصریح می کند :ما
پیشنهادات مان را به وزارت امور خارجه ارائه کردیم تا
در صورت امکان و به صورت محدود در یک پروسه  3تا 6
ماهه تعداد محدودی از بیماران گردشگری در چارچوبی
خاص وارد ایران شوند تا در صورت موفقیت این روند،
تعداد گردشگران سالمت افزایش یابد .نیکونام می افزاید:
به منظور مدیریت ورود گردشگران سالمت خارجی و به
ویژه ورود گردشگران سالمت از کشور افغانستان پورتالی
را طراحی کردیم که فرآیند ورود گردشگران سالمت
افغانستانی را از زمان ورود و خروج ،طول دوره درمان و...
مشخص می کند که این پورتال مورد تایید وزارت امور
خارجه و میراث فرهنگی قرار گرفته و مراحل تست آن در
حال انجام است و در ماه های آینده از این پورتال رونمایی
خواهدشد.

لبافی :صنعت گردشگری می تواند
سایر حوزه ها را فعال کند و به
لحاظ ارزآوری و تردد مسافر و
گردشگر باید به آن به طور ویژه
نگریست چرا که پایداری بسیاری از
بنگاه های اقتصادی منوط به رونق
این صنعت است
مکرمی فر ،مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی
هم با تاکید بر اهمیت وجود تشکل در حوزه گردشگری
سالمت میگوید:خوشبختانهامروز تشکلگردشگری
سالمتباهدفجلوگیریازفعالیتداللهاوواسطهها
به وجود آمده و توانسته ساماندهی عمیقی را در راستای
اهداف گردشگری سالمت ترسیم کند و آموزش در
حوزه گردشگری سالمت را در دستور کار قرار دهد که
این اقدام با استقبال خوبی همراه بود و امید می رود این
روند در دوران پساکرونا تداوم یابد.
ثابتتیموری،نایبرییسکمیسیونگردشگریاتاق
مشهد هم بر لزوم نظارت و کارشناسی های الزم از سوی
انجمن یا جامعه گردشگری سالمت بر مجموعههای
فعال در این حوزه تاکید و اظهار میکند :باید در بحث
نظارت ورود جدی تری پیدا کرد .بر همین اساس،
پیشنهاد می شود دو ناظر کارشناس و متخصص در
حوزه های بهداشت و درمان و گردشگری براساس
استانداردهای تدوین شدهبر این مراکزنظارتکنند.هر
چندکهاستانداردهاییبرایصنعتگردشگریسالمت
در عرصه بین المللی وجود دارد اما باید استانداردهایی
را نیز در سطح ملی تعریف کنیم تا خدمات ارائه شده
پایین تر از حداقل استانداردهای تدوین شده ارائه نشود.

نیکونام :در  6ماه گذشته به ندرت
موارد خاص و انگشت شماری از
مقامات و دیپلمات های کشورهای
افغانستان و عراق برای فرآیند
درمانشان مجوز موردی دریافت
کرده و به ایران سفر کردند

در دبیرخانه شورای گفتوگوی خراسان رضوی تاکید شد

یبرایواحدهایفعالگردشگری
ضرورتتسهیلگر 
zپرداخت بیمه بیکاری کرونا مطابق با حق بیمه های
پرداخت شده هتل ها نبود

دنیایاقتصاد -درتازهتریننشستدبیرخانهشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیخراسانرضوی،
مشکالتبیمهای،بانکیومالیاتیحوزهفعاالنصنعتگردشگریاستان،بهبحثوبررسیگذاشتهشد
و خسارت های وارده به بنگاه های فعال در این حوزه ،به واسطه شیوع بیماری کرونا تشریح شد .علی
اکبر لبافی ،رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در این نشست گفت :در قانون به پرداخت 55تا
 80درصدبارعایتحداقلحقوقاشارهشدهاستامادرپرداختیهایبیمهبیکاریاسفندتااردیبهشت
به عبارت «حداقل حقوق» در قانون توجه نشده است .تامین اجتماعی باید این مبالغ را پرداخت کند
و باید مشخص که چطور سازمان برنامه و بودجه بدون مصوبه دولت بخشی از قانون را عملیاتی کرده
است« .مرجان شاه والیتی» ،مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد:
در حوزه نیروی انسانی موضوع بیمه بیکاری پرسنل و مسائل مربوط به اداره کار مساله اصلی ماست.

وی افزود :هتل ها و واحدهای اقامتی و دفاتر
خدمات مسافرتی ماهانه حق بیمه قابل توجهی
میپردازند و مسلما سه درصد از آن در صندوق
بیمه بیکاری ذخیره می شود؛ اما امروز که با بحران
نیروی انسانی مواجه هستیم ،بیمه بیکاری پرداخت
شده به کارگران و پرسنل از حداقل دستمزد کمتر
است و مبالغ پرداختی بسیار اندک می باشد .این
درحالیست که هتل ها مبالغ حق بیمه پرسنل
خود را کامل پرداخت کرده اند.
شاه والیتی افزود :اکنون که سازمان تامین
اجتماعی باید به تعهدات خود در قبال مبالغ
دریافتی عمل کند ،شاهد خالف این رویه هستیم.
این پرداخت بیمه بیکاری امتیازی نبوده که قرار
باشد به واحدهای بحران زده داده شود بلکه این
حقوق در قبال وجهی است که واحدها سال ها
پرداخت کرده اند و باید محقق می شد .بنابراین،
بزرگترین گالیه امروز هتل ها در حوزه تامین
اجتماعی است.
عطا متین فر ،مدیر روابط کار اداره کل تعاون،

کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به
این موضوع اظهار کرد :با توجه به شیوع کرونا و
مشکالتی که به دنبال داشت ،حجم وسیعی از
نیروی انسانی بیکار شدند و از  9اسفندماه ثبت نام
برای دریافت بیمه بیکاری آغاز گردید؛ از سویی نظر
به کسری منابع و اعتبارات ،از  12هزار میلیاردی
که مقرر بود از سوی دولت برای پرداخت بیمه
بیکاری تخصیص یابد ،فقط 5هزار میلیارد تومان
اختصاص یافت.
وی افزود :سازمان تامین اجتماعی زیر بار
پرداخت حقوق کمتر از حداقل قانون کار نرفت
و در نتیجه مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه
پرداخت حقوق بیمه بیکاری این چند ماه را در
اختیار بگیرد .بنابراین پرداخت بیمه بیکاری سه
ماه اسفند تا اردیبهشت در اختیار سازمان برنامه و
بودجه قرار گرفت و مبالغ پرداختی بین  55تا 80
درصد بود .متین فر ادامه داد :در خراسان رضوی
حدود  50هزار نفر برای اخذ بیمه بیکاری ثبت نام
کردند و طوالنی شدن مسیر ثبت نام ها به خاطر
روال کار بود.
فریدالدین عطار ،مدیرعامل هلدینگ گردشگری

تارا در واکنش به اظهارات مطرح شده ،عنوان کرد:
وقتی دولت به راحتی قانون را دور می زند ،ما نیز نمی
توانیم کاری انجام دهیم و تقاضای مان این است که
طبق قانون بیمه را بپردازند .سوال اینجاست که چرا
ما 3درصد حق بیمه بیکاری را 30سال پرداخت کرده
ایم و حاال که زمان ایفای تعهدات تامین اجتماعی
است ،پرداختی ها به این صورت انجام می گیرد؟ ما به
نیروهای خود چه بگوییم؟ 90درصد نیروهایمان را از
دست داده ایم .احمد دیناری ،معاون سرمایه گذاری
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان نیز در این خصوص بیان کرد :در چنین مواقعی
تفاوت مشاغل حوزه گردشگری با
دیگر حوزه ها مشخص می شود؛
کسب و کارهای حوزه گردشگری
در ضرر و زیان رتبه اول را داشته اند،
این حوزه عمال کسب و کار تابستانی
خود را که بیشترین درآمدزایی
را داشت از دست داد و ظرفیت و
بازار خدمات این بخش در فصل
پاییز را نیز میتوان از دست رفته
پیش بینی کرد.

یادداشت

کمترازیکسومتاسیساتگردشگری
خراسانرضویفعالاست

یوسف بیدخوری *
 35شرکتگردشگریسالمتدرخراسانرضوی
دارایپروانهبهرهبرداریهستندوبهآنهاگواهینامه
گردشگریسالمتاعطاشدهاست،همچنینآنها
امکان پیگیری و صدور ویزای درمانی از وزارت امور
خارجه را دارند .عالوه بر این 13 ،بیمارستان در
مشهدمجوزپذیرشگردشگرسالمتراداراهستندودرکنارآنچند
مرکزجراحیبامجوزدانشگاهعلومپزشکیمشهدفعالیتدارند.
درپیشیوعکرونابسیاریازشرکتهایحوزهگردشگریسالمت
بانیمیازظرفیتمشغولفعالیتهستندونمیتواننددراینشرایط
فعالیت فرامرزی داشته باشند زیرا با شیوع این بیماری ،گردشگر
خارجی به مقصد ایران سفر نمی کند ،چرا که وضعیت شهر مشهد
قرمز اعالم شده است و امکان ورود گردشگر خارجی نیست ،از این رو
تاپایانشیوعکروناماتابعتصمیماتستادمقابلهباکروناهستیمامادر
بلندمدتتدابیرالزمرابرایاحیاورونقاینصنعتاتخاذکردیمبهطور
مثال به دنبال آن هستیم در دوران پساکرونا ،در صورت ورود گردشگر
خارجیبهکشورمان،طیفرآیندیمشخصکنیمکهمبداگردشگر،
نوع درمان ،بیمارستان تحت درمان ،هزینه درمان ،زمان ورود وخروج
از کشور و ...مشخص شود.
در کارگروه گردشگری سالمت خراسان رضوی در استانداری
پیشنهادکردیمکههرفردیکهتمایلبهفعالیتدرحوزهگردشگری
سالمت دارد ،باید در سامانه مربوطه ثبت نام کند و دوره آموزشی الزم
را بگذراند .دوره های آموزشی در پایان سال گذشته برگزار شد اما در
شرایط فعلی که امکان برگزاری جلسات آموزشی به صورت حضوری
نیست،اینجلساتبایدبهصورتآنالینبرگزارشود.
امیدواربودیمکهفضابرایپذیرشگردشگردرفصلتابستانبهبود
یابد که متاسفانه وضعیت همچنان حاد است .چنان که پیش بینی
کرده بودیم تورهای آشناسازی در فصل تابستان انجام گیرد و بحث
تحریک تقاضای سفر انجام گیرد اما در پی شیوع کرونا تمامی این
اقداماتوبرنامههامنتفیشد.
مطابقباتصمیماتستادملیواستانیمقابلهباکرونا،بحثسالمت
مردم در اولویت است که طبیعتا این مهم نیز برای ما حائز اهمیت
بسیار است اما آن چه که مسلم است این مهم در کوتاه مدت حل و
فصل نخواهد شد و براساس پیش بینی های صورت گرفته شرایط در
پاییز به مراتب دشوارتر خواهد بود .با این حال ،امید می رود در دوران
پساکرونا با رفع محدودیتها گردشگران خارجی به کشور ورود پیدا
کنند لذا در تالش هستیم تا در دوران پساکرونا آمادگی الزم را برای
استقبالازگردشگرانداشتهباشیم.
در حال حاضر شیوع کرونا بیشترین لطمه را به صنعت گردشگری
وارد ساخته است به طوری که هم اکنون کمتر از یک سوم تاسیسات
گردشگریدراستانفعالاستودرصداشغالاینواحدهاکمتراز10
درصد است که ادامه فعالیت فاقد توجیه اقتصادی است .لذا از تمامی
گردشگرانوزائرانتقاضاداریمصرفاازتاسیساتومراکزاقامتیدارای
مجوز خدمات خود را دریافتکنند ،چراکه از یکسو این واحدها تحت
نظارت ما و با رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغی فعالیت دارند و از
سوی دیگر آسیب های وارده به تاسیسات گردشگری دارای مجوز به
حداقلبرسد.
*معاونگردشگریادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگری
وصنایعدستیخراسانرضوی

خبر

رئیسکانونکارآفرینانتوسعهگرایخراسانرضوی:

نیازمندنهادبازرسیمستقلهستیم

رییس کانون کارآفرینان توسعه گرای
خراسان رضوی گفت :ما در کشور دو نهاد
بازرسی داریم  ،اول دیوان محاسبات و دوم
بازرسیکلکشور،یکیبهمسائلمالیمی
پردازد و یکی به مسائل ادارات و هیچکدام
ازآنهامستقلنیستند.
بهگزارشرسانهها ،محسن شرکادربرنامهعصرانههایکارآفرینی
معیناقتصادیشهرستانمشهدافزود:مابهیکنهادبازرسیوهدایت
کنندهمستقلاحتیاجداریم.
شرکا درباره فعالیت معنیهای اقتصادی گفت :اینکه شهرداری
خواسته باشد وارد مرحله اجرایی شود به نظرم اصال مصلحت نیست،
من بارها گفته ام که باید یک گروهی به مشکالت گذشته تا به امروز
بپردازد ،یک گروهی هم برای آینده فکر کند که چگونه ما مشکالت
کمتریداشتهباشیم.
وی اضافه کرد :مردم برای خدمات خوب پول می دهند ،توجه
داشته باشید که شهرداری باید به من به عنوان شهروند در بحث
فرهنگسازی امتیاز دهد و انگیزه ایجاد کند که من زباله تولیدی
خودراتفکیککنمکهاینکارخودبهخودبرایمجموعهشهرداری
ثروتایجادمیکند.

ضمیمه هفتگی استان خراسان رضوی
روزنامه اقتصادي صبح ايران

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

اقتصاد تابان مدیر مسوول :علیرضا بختیاری

صاحب امتیاز  :دنیای

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

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

تلفن 051-37625353 :و  051-37056854-5نمابر 021-89780217:آگهی ها0912 419 86 35 :

مدیر هنری :محمد عسگری تلفن021-87762207 :

info@ donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -شیوع کرونا
جنبه های مختلف زندگی مان را تحت تاثیر
قرار داد؛ از تاثیر در رونق مشاغل گوناگون
و اقتصاد مردم ،افزایش بیکاری و روابط
اجتماعی تا تاثیر بر محیط زیست طبیعی و
انسانی و...
در شماره قبل ،به آثار تاثیر کرونا بر محیط
زیست طبیعی و انسانی پرداختیم اما مقوله
آب بحث مفصلی است که در این گزارش به آن
میپردازیم؛ شیوع کرونا و راههای پیشگیری از
ابتال به آن ،مصرف آب در ایران را مانند دیگر
نقاط دنیا افزایش داد؛ مردمی که پیش از آن کم و
بیش سعی در کاهش مصرف آب داشتند ،با همه
گیری این بیماری کمتر به این موضوع اهمیت
میدهند و البته تاکید بر شستشوی مرتب و
 20ثانیه ای دستها برای پیشگیری از ابتال به این
بیماریوشستشویهرآنچهازبیرونواردمنزل
میشود هم ،در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
این موضوع در کشور ما که هنوز جداسازی آب
شرب و غیر شرب به ویژه در مصارف خانگی
اتفاق نیفتاده و سیستم چرخشی فاضالب هم
پیاده نشده است ،بحران بیشتری به دنبال دارد
و ممکن است ما را در آینده با چالشهایی جدی
در حوزه تامین آب مواجه کند .فروردین ماه
امسال بود که مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد مصرف آب در هفته اول
سال نسبت به مدت مشابه سال قبل  40درصد
افزایش داشته است .این افزایش مصرف شامل
حالخراسانرضویبهعنوانیکیازاستانهای
پرجمعیت کشور هم میشود؛ استانی که دارای
صنایع غذایی آب بر و دیگر صنایع پر مصرف
است و هنوز هم برخی از نقاط آن از الگوی کشت
چغندرپیرویمیکنند.
به گفته سید ابراهیم علوی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
خراسان رضوی ،در خرداد ماه
امسال نسبت به سال قبل 21
درصد افزایش مصرف آب داشته
ایم .علوی تاکید میکند :افزایش مصرف آب
بهبخشهای تولید آب فشار بسیاری وارد میکند و
میزان مصرف آب در خردادماه معادل پیک مصرف در
مردادماه بود و در صورت تداوم این روند ،اگر هوا گرمتر
شود ،نمیتوانیم بیش از این آب شرب تولید کنیم.
zافزایش  30درصدی مصرف آب در مشهد
در برخی روزها
اما بد نیست اشارهای هم به آمار میزان مصرف
آب در کالنشهر مشهد بکنیم؛ حسین اسماعیلیان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد به
«دنیا یاقتصاد» میگوید :از اسفندماه پارسال
و همزمان با آغاز شیوع کرونا در ایران ،با افزایش
مصرف قابل توجهی در مشهد مواجه شدیم و به طور
متوسط در  5ماه گذشته حدود  10درصد افزایش
مصرف آب نسبت به دوره مشابه سال گذشته اتفاق
افتاده است .البته در برخی روزها هم بیش از 30
درصد افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه سال

اسماعیلیان :افزایش 10درصدی
مصرف آب در مشهد درحالی است
که مصرف در برخی کاربریها مثل
اقامتگاهها ،هتلها و مراکز عمومی
کاهشقابل توجهی
داشته است؛ این بدان معناست که
مصرفب خشهای تعطیل و نیمه
تعطیلدربخشهایمسکونی
استفاده شده است

WWW.DONYA-E-EQTESAD.COM

لیتوگرافی و چاپ :امید نشروچاپ ایرانیان

شیوع«کرونا»چهپیامدهاییدرمصرفآبخراسانرضویداشتهاست؟

افزایشافسارگسیختهمصرفآب

همتی 180 :میلیون متر مکعب فاضالب در مشهد تولید میشود اما تصفیه خانه های ما با ظرفیتی کمتر از این مقدار کار میکنند

گذشته را شاهد بودیم.
اسماعیلیان یادآور میشود :این افزایش 10
درصدی مصرف آب در مشهد در حالی است که
مصرف در برخی کاربریها مثل اقامتگاهها ،هتلها و
مراکز عمومی کاهش قابل توجهی داشته است؛ این
ف بخشهای تعطیل و نیمه
بدان معناست که مصر 
تعطیل دربخشهای مسکونی استفاده شده است .او
تصریح میکند :تصور عمومی این است که با توجه
به بارندگیهای یکی دو سال اخیر ،در تامین آب به
مشکل نمیخوریم اما نباید فراموش کرد که 80
درصد منابع آبی دربخشهای مختلف به چاهها ربط
دارد .علوی ،مدیرعامل آبفا استان هم میگوید :در
خراسان رضوی شهری داریم که  68درصد مصرف
آب در آن افزایش یافته است .بارندگیهای دو سال
اخیر مراتع را سرسبز کرده و در نتیجه دامداری
افزایش یافته است و این استان امروز مقام اول تولید
گوشت در کشور را دارد؛ این موضوع خود افزایش
مصرف آب را هم به دنبال دارد.
zهشدار مصرف آب با افزایش دمای هوا
افزایش مصرف آب در ماههای ابتدایی سال به
دلیل اینکه دمای هوا چندان افزایش نیافته بود،
مشکل چندانی را به دنبال نداشت اما رفته رفته
هرچه دمای هوا افزایش می یابد و به اواسط تابستان
میرسیم ،ممکن است این افزایش مصرف شدت
بگیرد و طبیعتا متولیان را در تامین آب مورد نیاز
دچار مشکل کند.
اسماعیلیان در اینباره میگوید :در
ماههای ابتدایی شیوع بیماری تا
اردیبهشت ماه ،چون هوا خیلی
گرم نیست ،امکان تامین ظرفیت
آب وجود داشت اما االن در فصل
گرما هستیم؛ در تابستان هر سال ،مصرف آب نسبت
به متوسط سال افزایش می یابد و به بیش از یک و نیم
برابر میرسد و اکنون هم در شرایطی هستیم که هم
پیک مصرف ناشی از گرما را داریم و هم شرایط کرونا.
وی می افزاید :شهروندان باید بدانند که بهرغم
بارندگیهای نسبتا خوب در سال گذشته و ذخیره
مطلوب آب در سدها ،به دلیل افزایش مصرف قابل
مالحظه ،شبکه های توزیع ما ممکن است
پاسخگوی مصرف زیاد در شرایط کرونا و فصل گرما
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نباشد و برخی مناطق با افت فشار آب مواجه شوند.
مدیرعامل آبفا مشهد تاکید میکند :تقاضایمان از
شهروندان این است که نهایت صرفه جویی را داشته
باشند تا شرایط تابستان را مدیریت کنیم و آب
پایداری برای شهروندان تامین کنیم زیرا آب یکی
از ابزارهای مهم در پیشگیری و مقابله با کروناست.

علوی :تا پایان خردادماه
تنها حدود  35درصد درآمدهایمان
وصول شد؛ این وصول کم مطالبات
باعث نقصان کار میشود
علوی ،مدیرعامل آبفا خراسان رضوی هم در
نشست خبری خردادماه ،به شهرهای دارای
وضعیت قرمز استان در مصرف آب اشاره و اظهار
کرد :شهرهای نیشابور ،تربت جام ،گلبهار ،مشهد
ریزه ،شاندیز و خواف در بحث تامین آب در وضعیت
قرمز قرار دارند و  22شهر هم در وضعیت سر به سر
هستند.
zکاهش وصول مطالبات شرکتهای آبفا با
شیوع کرونا
اما موضوع مهم دیگری که در حوزه آب مطرح
است ،بحث کاهش درآمدها و عدم وصول مطالبات
شرکتهای آبفا از مردم در ماههای اخیر است؛ عدم
وصول مطالبات طبیعتا در خدمات رسانی آینده این
شرکتها اثرگذار است؛ شاید یکی از دالیل افزایش
مطالبات ،این است که در اسفندماه وزرات نیرو اعالم
کرد که آب و برق هیچ مشترکی به دلیل بدهی
قطع نمیشود! به گفته مدیرعامل آبفا استان ،تا
پایان خردادماه تنها حدود  35درصد درآمدهایمان
وصول شد؛ این وصول کم مطالبات باعث نقصان کار
میشود و درخواست مان از مردم این است که بهای
مصرف خود را بپردازند .در خراسان رضوی تقریبا31
درصد آب بدون درآمد داریم که  50درصد آن ،آبی
است که از کنتورها رد میشود و به مصرف میرسد
و نمیتوانیم اندازه گیری کنیم .آب بدون درآمد
مشهد هم  19درصد است که  8/5تا  9درصد از این
مقدار ،تلفات فیزیکی و حدود  10درصد هدررفت
ظاهری است.

مدیرعامل آبفا مشهد هم در اینباره تاکید میکند:
شرکتهای آب و فاضالب غیردولتی هستند و
دولت یک ریال هم به هزینه های جاری آنها کمک
نمیکند .این شرکتها برای تامین آب پایدار و ارائه
خدمات به مردم ،از محل درآمدهای خود یعنی
فروش انشعاب و خدمات آب بها و جمع آوری
فاضالب هزینه میکنند.
اسماعیلیان ادامه میدهد :ما درک میکنیم و
وزیر نیرو هم اعالم کردند که شرکتهای برق و آب
با مشترکان همراهی داشته باشند و به همین دلیل
هیچ انشعابی در اواخر اسفند و فروردین و اردیبهشت
قطع نشد اما شیوع کرونا در وصول مطالبات به شدت
تاثیر گذاشت و آبفا مشهد تا پایان خردادماه تنها 35
درصد وصول فروش داشته ایم درحالیکه این رقم
در سال گذشته  75تا  80درصد بود .وی میگوید:
بسیاری از همکاران ما در اجرای پروژه ها دچار
مشکل هستند و تقاضای ما این است که مردم قبض
آب را بپردازند زیرا کمترین هزینه را دارد و حتی
آمادگی تقسیط برای مبالغ باال را هم داریم.
zابهام درباره آثار کرونا بر منابع آبی
یکی از نکات دیگر درباره آثار کرونا بر آب،
گمانهزنیهایی درباره اثر ویروس بر منابع آبی است؛
برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند ممکن
است در پسابی که وارد فاضالب میشود ،ویروس
وجود داشته باشد و این موضوع اگر واقعی باشد ،برای
زمینهای کشاورزی که با فاضالب آبیاری میشوند،
تهدید بزرگی به شمار میرود؛ این درحالیست که
موضوع جلوگیری از ورود فاضالب به کشف رود
مشهد هنوز به طور کامل محقق نشده است.
از تورج همتی مدیرکل حفاظت از
محیط زیست خراسان رضوی
درباره این موضوع میپرسیم ،او
میگوید :در زمینه اینکه کرونا چه
تاثیری روی منابع آبی دارد ،هنوز
اطالعات دقیقی در دنیا وجود ندارد و نمیتوانیم نظر
بدهیم؛ با این وجود ما در کالنشهر مشهد ،در بحث
ارتقایفناوریسیستمهایتصفیهفاضالبباشرکت
آبفا و شهرداری برنامه ریزی کرده ایم .بر همین
اساس ،شرکت آب و فاضالب مشهد طبق تعهدات و
وظیفه صنفی خود به سمت جذب سرمایه گذاران
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مختلف رفته و برخی اقدامات را در کنار شهرداری
انجام میدهد .شهرداری نیز در حوزه کشف رود،
برای ارتقا تصفیه خانه صنعتی فاضالب شهرک
صنعتی چرمشهر در حال انجام اقداماتی است و به
احتمال زیاد ،دوماه دیگر این تصفیه خانه به بهره
برداری میرسد .همچنین شهرداری مشهد برای
ارتقای طرح سپتاژ هم اعتباراتی در نظر گرفته و از نی
بابت نگرانی کمتری وجود دارد.
همتی با بیان اینکه  180میلیون متر مکعب
فاضالب در مشهد تولید میشود اما تصفیه خانه های
ما با ظرفیتی کمتر از این مقدار کار میکنند ،می
افزاید :این موضوع در دستور کار آبفاست و شهرداری
هم کمک میکند تا نیاز شهر برای آبیاری فضای
سبز از طریق تصفیه فاضالبهای شهری جبران
شود و امیدواریم امسال بحث استفاده از آب شرب
برای فضای سبز به صفر برسد و بتوانیم از آبهای
غیرمتعارف استفاده مطلوب کنیم.
 78zدرصد از شبکه فاضالب مشهد اجرا شده است
مدیرعامل آبفا مشهد هم توضیحاتی درباره آخرین
اقدامات در حوزه شبکه فاضالب مشهد میدهد و
میگوید :تا امروز تقریبا  78درصد شبکه فاضالب
مشهد اجرایی شده و  22درصد آن باقی مانده
است؛ ما ساالنه  150کیلومتر شبکه گذاری را انجام
میدهیم و به دنبال این هستیم که با تامین منابع
مالی ،روند کار را تسریع کنیم اما در حوزه تصفیه
خانه های فاضالب کمبود زیادی وجود دارد .کل
ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب ما  82هزار متر
مکعب است و این یعنی جوابگوی  22درصد نیاز
مردم در این زمینه هستیم.
برای تکمیل شبکه فاضالب باقیمانده مشهد و
تصفیه خانه ها حدود 6هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز داریم که کل اعتبار مصوب برای شهرستان
مشهد 8هزار میلیارد تومان است .علوی ،مدیرعامل
آبفا خراسان رضوی هم درباره وضعیت شبکه
جمع آوری فاضالب در استان میگوید :سال
 ۹۲تعداد مشترکان فاضالب در این استان ۱۴۷
هزار و  ۴۸۷مشترک بود که این میزان در حال
حاضر با  ۴۲درصد افزایش به  ۲۰۷هزار و ۹۵۹
مشترک افزایش یافته و تعداد شهرهای تحت
پوشش فاضالب در استان از چهار شهر به هفت شهر
افزایش یافته که جهش بزرگی در این بخش است.
علوی ادامه میدهد :در حال حاضر شهرهای سبزوار،
نیشابور ،تربتحیدریه ،گلبهار ،طرقبه ،شاندیز
و گناباد تحت پوشش شبکه فاضالب هستند و
مساحت شبکه جمعآوری فاضالب طی این مدت
از  1190کیلومتر به  1462کیلومتر افزایش یافته
است.
zآینده آبی مشهد چه میشود؟
مشهد کالن شهری است که نگرانیهای جدی
برای تامین آب پایدار آن وجود دارد؛ این شهر دارای
اقلیم خشکونیمهخشکاستوبرخیکارشناسان
حوزه آب معتقدند احتمال اینکه در سالهای آینده
با خشکسالی روبرو باشیم ،وجود دارد .افزایش
مصرف آب به واسطه شیوع کرونا هم بر کاهش حجم
منابع آبی افزوده است و در این شرایط پرداختن به
اقداماتی برای پایداری بیشتر آب در این شهر بسیار
مهم است.

ضرورتآمادهباشجامعهبرایمقابلهباموججدیدبیماریکرونا

دنیای اقتصاد -دنیای اقتصاد -دبیر ستاد
پشتیبانیمردمیمقابلهباکروناخراسانرضوی

گفت :آنچه که به خلق چالش های امروز منجر
شد ،رها کردن جریان فرهنگ سازی در اوج

مبارزه بود .کم رنگ شدن موضوع «کرونا» از
سطح اخبار صدا و سیما و سایر رسانهها ،فاجعه
آفرید و موج جدید ابتال را رقم زد.مسووالن
نسبت به دستاوردهای خود در کنترل این
بیماریغرهشدهومسیرمبارزهکمرنگشد.
محمدحسین روشنک در نشست دبیرخانه این ستاد با
اشارهبههمکاریاتاقبازرگانیبااتحادیههاودیگرنهادهای
اقتصادی در حوزه مقابله با کرونا ،ابزار کرد :باید در سه بعد
اساسی ،جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری ،کمک به
تسریع در بهبودی مبتالیان و کاهش تلفات و همچنین
کمک به کسانی که به کرونا مبتال نشده اما درگیر اثرات
ناشی از آن هستند ،تمام تالش خود را به کار ببریم.
 zابراز نگرانی از حضور سوداگران در بازار تولید
وتوزیعماسک
مدیرتجهیزاتپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهدهم
گفت :استفاده از ماسک در میان مردم بسیار ضروری

اخبار کوتاه

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

لغو تمامی کالسهای آموزش حضوری

ایرنا -مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :تمامی کالسهای آموزشی
حضوری در این استان تا اطالع ثانوی به
خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا لغو
شد.
قاسمعلیخدابندهافزود:براساسآخریندستورالعملیکهبهسراسر
استان خراسان رضوی ارسال کردهایم برگزاری تمامی کالسهای
آموزشی اعم از اوقات فراغت ،فوق برنامه و آموزش زبان به صورت
حضوریممنوعاست.ویادامهداد:آموزشدرهربخشوزمینهای
فقطبهشکلمجازیوغیرحضوریصورتخواهدپذیرفت.مدیرکل
آموزشوپرورشخراسانرضویگفت:چنانچهدانشآموزیتمایلی
بهشرکتدرکالسهایغیرحضورینداشتهباشدشهریهکالسها
باهمکاریموسسانمراکزآموزشیبهاولیامستردخواهدشد.
خدابنده افزود :با توجه به شیوع بیماری کرونا و به منظور حفظ
سالمت دانشآموزان و نیز جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای
سالمتیدانشآموزانتمامیکالسهایآموزشیکهزیرنظرآموزش
و پرورش و با مجوز این اداره در استان راهاندازی شده است صرفا در
این قالب برگزار میشود.

معاوناستاندار:

 ۷۱درصدمردمخراسانرضویماسکمیزنند

ایرنا -معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی گفت۷۱ :
درصد مردم این استان از ماسک استفاده
میکنندکهانتظارداریماینتعدادبهبیش
از ۹۵درصد برسد.
حسن جعفری در حاشیه نشست ستاد مبارزه با کرونا در خراسان
رضوی با بیان اینکه روند آمار مبتالیان به بیماری کووید  ۱۹و
فوتیهای ناشی از آن در این استان همچنان رو به افزایش است
ادامهداد:درحالحاضروضعیتاستانخراسانرضویازنظرشیوع
ویروس کرونا قرمز است و بررسیها نشان میدهد میزان استفاده
از ماسک توسط مردم این استان در مشاغل  ۷۶درصد و در ادارات
 ۹۰درصد است.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت :مشاهده شده است استفاده
از ماسک در مطب پزشکان ازسوی مردم و پزشکان کمتر رعایت
میشود لذا امیدواریم پزشکان در این اماکن نسبت به رعایت
پروتکلهایبهداشتیوارتقایآنتوجهبیشتریداشتهباشند.
وی با اشاره به فعالیت  ۳۳۰گروه در این استان برای نظارت بر
رعایت پروتکلهای بهداشتی افزود :عالوه بر فعالیتهای انجام
شده در حوزه اطالع رسانی ،آموزش و توانمند سازی مردم ،تالش
همه دستگاههای نظارتی استان این است که به مرحله برخورد با
متخلفان نرسیم اما در نهایت در صورت اثربخش نبودن اقدامات،
برخورد قضایی با خاطیان انجام خواهد شد .جعفری همچنین به
تداوم محدودیتهای هفته گذشته در این استان برای جلوگیری از
شیوع بیشتر بیماری کووید ۱۹اشاره کرد و ادامه داد :در خصوص
فعالیتها در دو ماه محرم و صفر دستورالعملهای جدید از سوی
ستادملی مقابلهباکروناابالغخواهدشد.

دانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد

هزینه کرد روزانه 8میلیارد تومان
برای وسایل حفاظت بهداشتی

همتی :در زمینه اینکه کرونا چه
تاثیری روی منابع آبی دارد ،هنوز
اطالعات دقیقی در دنیا وجود
ندارد و نمیتوانیم نظر بدهیم؛ با
این وجود ما در کالنشهر مشهد ،در
بحثارتقایفناوریسیستمهای
تصفیه فاضالب با شرکت آبفا و
شهرداری برنامه ریزی کرده ایم

در نشست دبیرخانه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا مطرح شد:

است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانسته است تا
حدیبهتهیهوتوزیعاینمحصولدرجامعهبپردازد.
علیرضا جوان ،کمک به بخش خصوصی در جهت
تولید ماسک سه الیه را یکی از مهم ترین فعالیتهای
واحدهای اقتصادی دانست و افزود :با توجه به شیوع
شدید کرونا در جهان ،ممکن است در آینده با شکل
جدیدتری به سراغ مردم بیاید .وی انتقاد کرد :نظارت
بر توزیع ماسک سه الیه در این مدت ضعیف انجام
شده است و در این میان عدهای افراد سودجو ماسکها
را با قیمتهایی چند برابری آن را در اختیار مردم
میگذاشتند ،البته برخی از این سودجویان خود دست
به تولید ماسک هم می زنند و حتی با فاکتور رسمی
آن را وارد بازار می کنند .جوان اضافه کرد :با کمک
بخش های مختلف و به ویژه حمایت فعاالن اقتصادی
نیک اندیش ،یک دستگاه اکسیژنساز و قریب به ۵۰
ونتیالتورومانیتورتهیهو ۳۰دستگاهونتیالتوردیگرنیز

سامانه ارتباطی3000257701:

در اختیار بیمارستان امام رضا(ع) قرار گرفت .دانشگاه
علوم پزشکی روزانه  ۴میلیارد تومان را به بحث تهیه و
تجهیز ملزومات پزشکی و ادوات و پوشاک الزم برای
مقابله با بیماری کرونا اختصاص میدهد که این عدد
بسیار بیشتر از بودجه این دانشگاه است و در همین
راستا ما نیازمند کمک واحدها و نهادهای برخوردار
اقتصادیهستیم.

جوان :استفاده از ماسک در میان
مردم بسیار ضروری است و دانشگاه
علوم پزشکی مشهد توانسته است تا
حدی به تهیه و توزیع این محصول در
جامعهبپردازد

دنیای اقتصاد -تامین وسایل حفاظتی پیشگیرانه و مواد
ضدعفونیبرایمقابلهباانتقالویروسکرونادربیمارستانها
و مراکز درمانی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روزانه ۸میلیاردتومانهزینهمیبرد.
معاونتوسعهمدیریتومنابعدانشگاهعلومپزشکیمشهدبااعالم
این خبر افزود :از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا و ابتال به
بیماری کووید  ۱۹اقدامات الزم در راستای توسعه زیر ساختها
و تامین تجهیزات مورد نیاز در بیمارستانها و مراکز درمانی توسط
معاونتتوسعهمدیریتدانشگاهصورتگرفتهاست.
حمیدرضااسالمی آمادهسازیآزمایشگاهتستکرونادربیمارستان
امام رضا (ع) ظرف مدت سه روز را از جمله اقدامات مهم دانشگاه
در این دوران عنوان کرد و افزود :آمادهسازی این آزمایشگاه در
شرایط عادی هفتهها به طول میانجامید که در یک اقدام جهادی
به منظور ارائه خدمات به بیماران در کوتاهترین زمان ممکن
آماده شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :آمادهسازی و فعال شدن اورژانس بیمارستان قائم(عج)،
شعفونیبیمارستانامامرضا(ع)،پارتیشنبندیاورژانس
تکمیلبخ 
عدالتیان و نصب و راهاندازی سیستمهای هواساز و تهویه در مراکز
درمانی کرونایی به منظور اکسیژن رسانی و تهویه هوایبخشها از
دیگر اقدامات انجام شده در مقابله با کرونا بوده است.

