در شورای گفتوگوی خراسان رضوی اصالح برخی
موادقانونتامیناجتماعیهدفگذاریشد

ش کرتآبوافضالبمشهد
دفترروابطعمومیوآموزشهم گانی

ضمیمههفتگی استانهای خراسان

صفحه 2

یادداشت

تسهیالتکرونا 10تا 20درصدازمشکالت
بنگاههایاقتصادیراحلم یکند
محمدعلی چمنیان *
بوروک راســی اداری باعث شــده که روند پرداخت
تسهیالت ب رای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
به کندی انجام گیرد چ را که مقرر بود تا حجم باالیی
از این تسهیالت تا پایان تیرماه به بخش خصوصی
پرداخت شــود .این در حالی است که بانکها در
تیرماه تازه توانســته اند دستورالعمل های اعطای این تسهیالت را
تدوین کنند .این روند حاکی از آن است که اعطای این تسهیالت در
موعد مقرر انجام نمی گیرد .در حقیقت از یکســو مقرر است این
تسهیالت با رقم های بسیار پایین و به ده ها هزار پرونده بانکی تعلق
گیرد و از سوی دیگر بانک ها به دلیل شیوع کرونا بسیاری از نیروهای
خودشان را در خدمت ندارند .به طوری که آمارها حاکی از آن است
که ق ریب  50درصد از نیروهای بانک ها غیرفعال هستند .لذا شبکه
بانکی نمی تواند این حجم از پرونده ها را با این سرعت بررسی کرده
و به اعطای تسهیالت مبادرت ورزد.
به نظر می رســد که حجم بســیاری از این تسهیالت بازپرداخت
نخواهند شــد و پیگیری وصول مطالبات نیز هزینه های زیادی را
به دنبال خواهد داشت .لذا بهتر بود از همان ابتدا این تسهیالت به
فعاالن بخش خصوصی به صورت بالعوض اعطا می شــد .در واقع
اعطای این تســهیالت باید در قالب کمیته ای در استانداری پس
از شناسایی خسارت دیدگان به صورت بالعوض به فعاالن اقتصادی
اعطا می شد تا این تسهیالت بدون تش ریفات اداری و در اسرع وقت
به دست صاحبان کسب و کارها می رسید چنان که تسهیالت در
تمامی دنیا به واحدهای خسارت دیده بالعوض اعطا می شود .بناب راین
دولت باید مکانیزم دیگری را ب رای اعطای تسهیالت در نظر می گرفت.
همچنین رقم هایی که در قالب تسهیالت به بخش خصوصی اعطا
می شود ،بسیار ناچیز است و جب ران خسارت ناشی از کرونا را نمی
کند .این تسهیالت صرفا می تواند پرداخت حقوق پرسنل را پوشش
دهد و شاید بعضا نتواند این مورد را هم پوشش دهد ،زی را بنگاه های
اقتصادی از جهات مختلف خسارات ف راوانی را متحمل شده اند .لذا
اعطای این تسهیالت شاید  10تا  20درصد از مشکالت بنگاه های
اقتصادی را حل و فصل کند.
ادامه درهمین صفحه
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پاسکاری مشکالت در دوغارون

دنیای اقتصاد -منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با واقع شدن در
محدوده نقطه صفر مرزی کانون مهم و اصلی مبادالت اقتصادی با
افغانستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای هدف صادراتی ایران
و به ویژه خراسان رضوی است اما تقریبا همه میدانند که کامیونهای

ترانزیتی در این مرز در سالهای اخیر با مشکالت زیادی دست و
پنجه نرم کرده اند .دوغارون مهمترین مرز صادراتی ایران و مهمترین
مرز زمینی کشور افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج ،مخصوص ًا
اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس است و یکی از مهمترین معبرها

دریچه ای رو به بهبود
صفحه 3

مشکلی که بخش خصوصی ب رای دریافت این تسهیالت
با آن مواجه اســت ،زمان است ،چ را که زمان اعطای این
تسهیالت بسیار طوالنی شده و با توجه به تورم فعلی این
تسهیالت ارزش سابق را ندارد .اقتصاد ما بسیار شکننده
است و پشتیبانی و ذخایر کافی ب رای مقابله با بح ران ها
نداریــم ،لذا در این گونه موارد نه می توانیم بنگاه های
اقتصادی را تعطیل کنیم تا از شیوع کرونا جلوگیری کنیم
و نه می توانیم بنگاه های اقتصادی را حمایت کنیم که

نتیجه آن شیوع بیشتر کرونا و تعطیلی بیشتر بنگاه ها،
کاهش صادرات ،افزایش نرخ ارز و نرخ تورم باالتر خواهد
بود .بهتر بود که بنگاه های اقتصادی چند ماه بیشتر
فعالیتشــان متوقف می بود تا با کاهش شدید ویروس
کرونا و رســیدن به یک نقطه مناسب با حمایت دولت
فعالیت خود را از سر بگی رند.
* رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
اتاق بازرگانی خ راسان رضوی

رئیس شورای شهر مشهد اعالم کرد

برنامه ریزی برای ایجاد رودپارک در کشف رود
رییس شــورای شهر مشــهد گفت :هماینک نیز
دنیای اقتصاد -رییس شورای شهر مشهد با بیان
اینکه در حوزه کشف رود زیر ساختها ب رای ایجاد شهروندان انتظار دارند محدودیتها را مجدد برگردانیم.
رودپارک ف راهم شدهاست ،گفت :همان طور که کوه در موج دوم شیوع ویروس کرونا ،مدی ریت ش رایط تغییر
پارک داریم ،رود پارک نیز در کشف رود باید شکل کردهاســت ،در موج اول فعالی تهای اقتصادی متوقف
گیرد البته خســارتهای جدی در طول زمان به شده بود ،حمل ونقل ریلی بین شهری در مشهد به صفر
کشف رود وارد شده و به تالش ف راوان در این حوزه رسید و پروازها از  ۱۰۰پرواز به کمتر از  ۱۰پرواز رسید لذا
نیاز است و به رغم این که ساماندهی کشفرود در محدودیت حمل و نقل عمومی پاسخ داد.
حوزه مدی ریتی شهر نیست تاکنون  100میلیارد
حیدری افزود :در ش رایط فعلی همه این حوزهها فعال
تومان در این خصوص اعتبار گذاشته شد ه است .اســت و رویکرد دولت نیز برق راری فعالی تها با رعایت
فاصله هاســت و در این فضا هرگونه محدودیت بدون
محمدرضا حیدری در نود و نهمین هماهنگی با تصمیمات ملی و استانی کارکردی نخواهد
جلسه علنی شورای شهر مشهد با داشت و شاید نتایج منفی نیز داشته باشد .وی ادامه داد:
اشــاره به موچ دوم شــیوع کرونا در در حال حاضر حمل و نقل عمومی در مشهد با هم راهی
مشهد و استان افزود :طبق گزارشهای مردم به یک پنجم ظرفیت کاهش یافت ه است ،ش رایط و
ارائه شده تعداد مبتالیان به بیماری خطر را درک می کنیم و دغدغه جدی ماست اما زمانی
کووید  ۱۹در مشهد از افزایش سه ب رابری برخوردار است .تصمیمات موثر است که هماهنگ و یکپارچه در سطح
حیدری افزود :آمار فوت یها نیز رو به افزایش اســت و ملی و استانی باشد .رییس شورای اسالمی شهر مشهد
فقیر و غنی نم یشناسد ،هفته گذشته حجتاالسالم در ادامه به پیش رو بودن روز ملی اهدای خون اشاره کرد
طباطبایی و دکتر خوارزمی از چهرههای فرهیخته در و افزود :در مشهد و استان ش رایط ذخایر خونی مطلوب
مشهد ارتحال یافتند و هماینک نیز مدی ران زیادی درگیر نیست ،با توجه به وجود ویروس کرونا ،ش رایط مناسبی
کرونا هستند ،شهردار مشهد نیز گرفتار این بیماری ب رای اهدای خون در مشهد و استان ف راهم شده است و در
شده و ایجاد تغییر در الگوی زندگی و رفتارهای جمعی ش رایط سخت است که مردم باید هم راهی کنند  .حیدری
ضروری است ،این موج ادامه دارد و چه بسا در مهر ماه افزود :امروز نیز به نام روز ملی مهارت نام گذاری شــده
ش رایط بدتر باشد .وی ادامه داد :در موج اول شیوع کرونا ،است و توانمندسازی به ویژه در مناطق کم برخوردار از
با هماهنگی مدی ریت استان و با ایجاد محدودیتها و ماموریتهای اصلی شورا و مدی ریت شهری است .وی اضافه
هم راهی مردم ش رایط به خوبی کنترل شد.
کرد :توانمندسازی اقشار مختلف نقش مهمی در توسعه
مناطق و سکونتگاههای
غیــر رســمی دارد،
فرهیخته ارجمند
آموزش فنــی و حرفه
ای از ظرفیت خوبی در
این حوزه برخوردار است
با تعامل بین مدی ریت
در غم جانکاه از دســت دادن خواهر عزیزتر از جانتان غمخوار و
شهری و سازمان فنی
همراه شمائیم .برای روح آسمانی اش آرامش و برای شما تندرستی
و حرفــه ای م یتوان
و پاداش نیکو آرزومندیم.
گامهای اساسی در این
همکاران شما در سرپرستی خراسان رضوی روزنامه دنیای اقتصاد
حوزه برداشت.

جنابآقایفرهت فردنیا

در مسیرهای ترانزیتی مهم جهان از جمله کریدور حمل ونقل
بینالمللی شمال  -جنوب ،کریدور حمل و نقل اروپا  -قفقاز -آسیا
(تراسیکا) ،کریدور۱۶هزار کیلومتری جاده ابریشم ،کریدور ریلی تار و
بزرگراهآسیاییمحسوبمیشود.
صفحه 4

پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار
در  4استان بهصورت پایلوت راه اندازی شد

تسهیالت کرونا  10تا  20درصد از مشکالت بنگاه های اقتصادی را حل میکند
ادامه یادداشت
با این حال نباید منکر آن شد که در حال حاضر اعطای
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی آسان تر از گذشته است،
شاهد این مدعا آن است که بانک ها به فعاالن اقتصادی
که بیمه پرداز نیستند و یا محل فعالیتشان فاقد مجوز
رسمی است ،اعطای تسهیالت دارند .با پیگیری هایی که
اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی انجام داد ،بخش خصوصی
از لحاظ مکانیزم دریافت با مشکلی مواجه نیست .تنها
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هزارتویمشکالت
گردشگری

zافتتاح اولین مرکز نوآوری طال و جواهر ایران در خراسان
رضوی

مدیر کل فنی حرفهای خ راسان رضوی
نیز در این جلسه شورای شهر گفت:
سازمان فنی و حرفهای خ راسان رضوی
در ۸۵درصد دانشگاههای استان حضور
دارد ،چون اعتقاد داریم مهارت آموزی
با علم هم راه است؛ ما طرح ای ران مهارت ویژه متوسطه اول
را ط راحی کردیم که هر دانش آموز در هر سال باید یک
مهارت را ســپری کند و در پایان دوره اســتعدادهایش
شناخته م یشود .رحیمی ادامه داد :در حوزه آسی بهای
اجتماعی در  ۱۱کمپ ترک اعتیاد ،زندانها و حاشــیه
شــهر  ۶۶۰نفر در قالب طرح نجات آموزش دیدند .وی
گفت :در  ۵ماه اول امسال در ب رنامه جامعی که گذاشتیم
 ۶مرکز تخصصی کســب و کار را در دستور کار داریم.
افتتاح اولین مرکز نوآوری طال و جواهر ای ران هم در هفته
دولت در استان رقم خواهد خورد .رحیمی افزود :همچنین
م راکز تخصصی زعف ران در ت ربت حیدریه ،مرکز تخصصی
معدن در خواف ،مرکز تخصصی دام در کالت به هم راه
سه مرکز تخصصی دیگر امسال در شش ماهه اول سال
بهره برداری شده و م یشوند .این مرکز در استان ساالنه
به  ۱۳۰هزار نفر خدمات اراده م یدهد.
zامامجمعهمشهدپایکاربیاید

غالمحسینصاحبی،عضوشورایشهر
مشهد هم در نطق پیش از دستور این
جلسه در ســخنانی انتقادی گفت:
مشهد شهر شــهادت است ،نگاه به
مشهد بدون امام رضا معنا ندارد .در
شــهر متدک یگ ران ،ب یخانمانها ،دورهگردها و حتی
خانمهایی با چادر در ســطل آشــغال به دنبال غذا
م یگردند .اما ما در اینجا چه کار م یکنیم؟
به گزارش ایسنا ،وی افزود :شورا به بسیاری از موضوعات
ورود پی دا م یکند که وظیفه آن نیست .اساس فرهنگ
شــهر این است که این اف راد را جمع کنیم .سوال این
است که کمک به ورزش قهرمانی شهر مشهد ضرورت
دارد یا کمک به اف راد دورگرد؟

نوسانشاخصبورس
دغدغهجدی
سرمایهگذاران
صفحه 3

انتقادرییسسازمانجهادکشاورزی
ازساختوسازغیرمجازبرخیدستگاهها

چرا دستگاهها در زمینهای
کشاورزی ویال ساختهاند؟
صفحه 4

رئیسشورایشهرمشهداعالمکرد

برنامهریزیبرایایجاد
رودپارک در کشف رود
همین صفحه

سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد

صادراتبیشاز 11هزارتنپسته
از خراسان رضوی در سال98
همین صفحه

شهردارمشهداعالمکرد

تمهیداتجدیدشهری
برایمقابلهباکرونادرمشهد
صفحه 4

سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد

صادرات بیش از 11هزار تن پسته از خراسان رضوی در سال98
دنیای اقتصاد -رییس اداره توســعه تجارت
سازمان جهاد کشاورزی خ راسان رضوی با اشاره
به افزایش صادرات محصول پسته این استان در
سال گذشته گفت :سال گذشته ۱۱  هزار و ۲۰۰
تن پسته به ارزش  ۹۸میلیون دالر از استان به
کشورهای دیگر صادر شده است.
به گزارش ای رنا ،فرهاد فرخمنش افزود :این می زان نسبت
به سال قبل از آن که  ۶هزار و  ۵۰۰تن به ارزش حدود
 ۶۶میلیون دالر بوده است رشد خوبی داشته و علت آن
هم تغییر مسیر اهداف صادراتی استان از کره و ژاپن به
ع راق و افغانستان است.
وی با بیان اینکه هم اکنون در استان آزمایشگاه تست
پسته و صدور گواهینامه داریم ادامه داد :ادامه تفکر
ســالهای قبل در حوزه پسته بر این است که استان
کرمان دارای مرکزیت پسته باشد در حالی که خ راسان

رضوی دارای توانمندی و ظرفیت باالیی در این زمینه
است .رییس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی
خ راسان رضوی تاکید کرد :صادرات پسته به عنوان یک
کاالی با استاندارد اجباری باید با حمایت دستگاههای
متولی هم راه باشد.
 zسهم 21درصدی در تولید

معاون بهبود تولی دات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
خ راســان رضوی هم گفت :سطح زیر کشت محصول
پســته در این استان معادل  ۱۰۵هزار هکتار است که
 ۶۸هزار و  ۵۰۰هکتار آن بارور است.
غالمحسین ساربان افزود :از این سطح زیر کشت پارسال
به می زان  ۸۲هزار و  ۵۰۰تن محصول خشک برداشت
شده است و متوسط عملکرد اســتان برداشت ۱۲۰۰
کیلوگرم در هر هکتار است.
وی سهم خ راسان رضوی را از تولید پسته در کشور ۲۱
درصد ذکر و بیان کرد :این در حالی است که سهم این

استان در صادرات این محصول ارزشمند تنها پنج درصد
اســت .معاون سازمان جهاد کشاورزی خ راسان رضوی
ادامه داد :بیشت رین پسته تولید شده در این استان از
مبادی سایر استانها از جمله کرمان صادر و به نام آنها
ثبت م یشود .وی اشتغال ایجاد شده در حوزه کاشت و
برداشت پسته خ راسان رضوی را به ازای هر هکتار ۱۰۰
نفرروز اعالم و بیان کرد :می زان اشــتغال ایجاد شده در
این زمینه نسبت به سایر محصوالت خوب و باالست.
ســاربان گفت :با توجه به اینکه کشت و تولید پسته
مزیت نســبی ب رای خ راسان رضوی است کشت آن رو
به افزایش دارد و هر سال پنج هزار هکتار به سطح زیر
کشت این محصول افزوده م یشود.
وی افزود :کاشــت پسته حتما باید با در نظر گرفتن
شــرایط آب و ه وایی باشد زی را باردهی این محصول و
کیفیت محصول برداشتی به شکل روشنی به وضعیت
آب و ه وایی بستگی دارد.

دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

بستریروزانه ۲۰۰بیمارجدیدکروناییدرمراکزعلومپزشکیمشهد
دنیــای اقتصاد -دبیر کارگروه اطالع رســانی
کووید  ۱۹دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ای رنا
گفت :در حال حاضر روزانه به طور میانگین ۲۰۰
بیمار جدید بر اثر ابتال به کرونا در م راکز درمانی
زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
بستری م یشوند.
حمید رضا رحیمی افزود :هماکنون
وضعیت مشهد و خ راسان رضوی به
لحاظ ابتال به کرونا همچنان بح رانی
است به طوری که  ۲۴شهرستان این
استان قرمز است و در مجموع هشت
شهرستان نیز در وضعیت سفید ،زرد و نارنجی ق رار دارند.
وی ادامه داد :شهرستانهایی که در وضعیت سفید ق رار
دارند جوین ،جغتای و داورزن هستند و شهرستانهای
باخرز ،خلیل آباد و بردســکن در وضعیــت زرد و دو
شهرستان بینالود و درگز هم در وضعیت نارنجی ق رار
دارند .او بر استفاده از ماسک ،اج رای پروتکلهای بهداشتی
و هم چنین رعایت فاصله اجتماعی تاکید کرد و گفت:
از  ۱۵تیرماه امسال که استفاده از ماسک اجباری شده
است ،انتظار داریم سیر بیماری در هفته جاری و هفته
های آینده کاهش یابد.
 ۲۰zدرصدبیمارانکروناییدانشگاهعلومپزشکیمشهد
دربخشمراقبتهایویژهبستریهستند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت:
اکنون نزدیک به هزار و  ۲۰۰نفر به خاطر ابتال به بیماری

کووید  ۱۹ -در م راکز درمانی زی رپوشــش این دانشگاه
بستری هســتند که بیش از  ۲۰درصد آنها در بخش
م راقب تهای ویژه تحت م راقبت ق رار دارند.
شاپور بدیعی افزود :موج دوم شیوع کرونا هیچ محدودیت
سنی ندارد و همه اف راد از جوان و سالمند را درگیر کرده
است .وی بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید کرد و
ادامه داد :هر چه تعداد بیماران افزایش یابد ،فشار بر کادر
درمانی افزایش یافته و کیفیت خدمات کاهش م ییابد
لذا مردم باید به صورت جدی راهکارهای پیشگیری از این
بیماری را رعایت کنند .او اضافه کرد :بیمارستان ش ریعتی
مشهد با ۱۱۰تخت و بیمارستان ۶۱۰تختخوابی امام رضا
(ع) این شهر ب رای بیماران مبتال به کووید  ۱۹اختصاص
یافته اما در صورت ادامه این روند باید بیمارستانهای
دیگری نیز به این امر اختصاص یابند.
zمحدودیتهایجدیدکروناییدرخراسانرضوی

بیماری در استان بودیم .سید حسن جعفری با اشاره
به تشدید نظارتها و اعمال محدودیتهای جدید افزود:
ممنوع بودن هرگونه ات راق در اط راف بوستانها ،تفرجگاهها
و حاشیه بولوارها ،رعایت دورکاری کارکنان ،تعطیلی م راکز
تجمع عمومی نظیر سینما ،تئاتر و سالنهای همایش،
آرایشگاههای زنانه ،سالنهای زیبایی ،م راکز تف ریحی و
آبی ،استخرهای س رپوشیده ،باشگاههای بدن سازی و
تمامی باشگاههای ورزشی مورد تاکید است.
وی ادامه داد :مســاجد و مصل یها نیز در مناطق قرمز
با محدودیت تردد و نظارت ســختگی رانه ب رای رعایت
پروتکلهای بهداشــتی مواجه بوده و برگزاری هرگونه
م راسم اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و همایش در استان
تا اطالع ثانوی ممنوع است و همچنین آموزشگاههای
فنی و حرفهای ،زبانســراها و سایر آموزشگاههای فعال
و کتابخانههــای عمومی نیز با محدودیت و تعطیلی
مواجهند.

دبیر ســتاد پیشــگیری و مقابله با ویروس کرونا در
خ راسان رضوی دیروز
محدودیتهای جدید
کرونایی در این استان
جناب آقای حمید صفایی نیکو
را اعــام کرد و گفت:
انتصاب شایســته جنابعالی به عنوان دبیر شــورای هماهنگی بانکها و مدیر
بــر اســاس آخ رین
شعب بانکهای ملی خراسان رضوی را صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت
گــزارش ارائه شــده،
روزافزونتان را از درگاه ایزد منان مسالت داریم .همچنین جا دارد از پاسخگویی
هفته گذشته شاهد
و تالشهای جناب آقای حسن مونسان در طول دوران خدمت سپاسگزاری کرده و
مبتال
افزایش بیماران
برایشان در سمت معاونت شعب بانک ملی ایران آرزوی توفیق نمائیم.
به کوویــد  ۱۹و فوت
سرپرستی دنیای اقتصاد خراسان رضوی
شــدگان ناشی از این
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درشورایگفتوگویخراسانرضویاصالحبرخیموادقانونتامیناجتماعیهدفگذاریشد

پنجره واح

هزارتویمشکالتگردشگری

دنیایاقتصاد،زهراصفدری -قوانینکارو
تامیناجتماعیازجملهقوانینیاستکه
بهویژهدرسالهایاخیرفعاالناقتصادی
اعتراضاتزیادینسبتبهمفادآنمطرح
کرده اند؛ شاهد این موضوع ،پیگیری
های مشکالت بنگاههای اقتصادی به
واسطه تفسیرهای مختلف از برخی از
مفاد این قوانین در شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید است .از جمله مواردی
که در شورای گفتوگوی خراسان رضوی
در سال گذشته به جد پیگیری شد و
امسال هم ادامه یافت ،ماده  37قانون
تامین اجتماعی است؛ به واسطه این ماده
قانونی ،بنگاههای تحت تملک بانکها
برای واگذاری به دیگران مشکل بزرگی
به نام مفاصا حساب تامین اجتماعی
داشتند؛ طبق این قانون اگر قرار بود یک
واحدتملیکشدهواگذارشود،بایدعالوه
بر بدهی های تامین اجتماعی آن واحد،
سایر واحدهای زیرمجموعه و مرتبط با
آن شرکت هم تسویه بدهی های تامین
اجتماعی خود را انجاممیدادند ،در غیر
این صورت امکان واگذاری واحد وجود
نداشت .این موضوع در خراسان رضوی
باعثبالتکلیفیبیشاز 30واحدتولیدی
وصنعتی و راکد ماندن هزاران میلیارد
تومان سرمایه شده بود .اما طبق اعالم
علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای
گفتوگوی خراسان رضوی در نشست
اخیر این شورا ،این مشکل برطرف شد
و دیگر نیازی به تسویه بدهی تامین
اجتماعی تمامی واحدهای آن شرکت
نیست و تنها همان واحد تملیک شده
باید مفاصا حساب خود را ارائه دهد .این
مشکل در استان حل و از سوی دادستان
به اداره کل تامین اجتماعی ابالغ شده
است؛ از طرفی ،در خراسان رضوی تاکید
بر این است که اولویت اصلی واگذاری
واحد تملیکی بانک به صاحبان قبلی آن
واحد باشد.
zاعتراض آژانسهای مسافرتی به پرداخت
حق بیمه مضاعف در برخی قراردادها

اما مشکالت بنگاه های اقتصادی در حوزه
تامین اجتماعی تنها به همین ماده ختم
نمیشود؛ ماده  38قانون تامین اجتماعی هم
موانعی را پیش پای فعاالن اقتصادی به وجود
آورده است واینبار ،نوک پیکان زیان ناشی
از این ماده ،متوجه شرکتهای گردشگری
و آژانسهای مسافرتی است؛ ماجرا از این
قرار است که بخشی از اقدامات آژانسهای
مسافرتی مشهد ،در قالب قراردادهایی است
که به عنوان «قراردادهای حسن انجام کار» از
آنها یاد میشود؛ آژانسها طبق ماده  38قانون
تامین اجتماعی به دلیل این قراردادها موظف
به پرداخت حق بیمه هستند؛ حال آنکه مدعی
اند ،انجام امور اجرای این قراردادها به واسطه
نیروهایی انجام میشود که بابت آن نیروی
انسانی  30درصد حق بیمه تامین اجتماعی
پرداخته میشود و این به معنای پرداخت حق
بیمهمضاعفاست.
بررسی این موضوع در دستور کار هفتاد و
ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و
بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت.
جلسه ای که به صورت برخط با برخی از اعضای
شورا برگزار شد؛ علی اکبر علیزاده قناد رئیس
کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در این
نشست با تاکید بر اینکه مفاد ماده  38قانون
تامین اجتماعی برای آژانسهای مسافرتی
بی معناست ،تصریح کرد :آژانسها حق بیمه
پرسنل خود را پرداخت میکنند و نباید بابت
قرارادادها و کارهایی که تنها 5درصد برای آنها
سوددهی دارد 30 ،درصد حق بیمه بپردازند.
تقاضای ما حذف صد در صدی این بیمه از
قراردادهای حسن انجام کار است.
نماینده اداره کل تامین اجتماعی هم در
آن جلسه به تشریح این موضوع و موضع

علیزاده قناد :آژانسها حق
بیمه پرسنل خود را پرداخت
میکنند و نباید بابت قرارادادها
و کارهایی که تنها  5درصد
برای آنها سوددهی دارد،
 30درصد حق بیمه بپردازند.
تقاضای ما حذف صد در صدی
این بیمه از قراردادهای حسن
انجام کار است

طبق قانون ،حقوق ایام بیکاری باید 55تا 80درصد حقوق با رعایت حداقل دستمزد باشد

سازمان متبوعش پرداخت؛ عبداله ابراهیمی،
رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی خراسان
رضوی گفت :طبق بخشنامه  14-9تامین
اجتماعی ،در این نوع قراردادها چون کار
آژانسها ،عملیاتی مازاد بر عملیات روزانه
آنهاست و برخی از کارها در محدوده حوزه
کارگاهی آنهاست ،آنها مشمول ماده 38قانون
تامین اجتماعی هستند .اما براساس مواد
 42و  43قانون تامین اجتماعی ،آژانسها و
شرکتهای گردشگری حق اعتراض دارند و
پس از اعتراض آنها ،حق بیمه افراد دخیل در
انجام کار ،در محاسبات ما کسر میشود و اگر
به این نتیجه برسیم که آن افراد در کار دخیل
بوده اند ،حق بیمه آنان حذف خواهد شد .لبافی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان هم
تاکید کرد :نکته مدنظر آژانسها این است که
شفافیت الزم در خصوص اینکه این نوع قرارداد،
قرارداد حسن انجام کار است ،وجود ندارد و این
موضوعبرایآنهادردسرسازشدهاست؛بنابراین
پیشنهاد درنظر گرفتن قرارداد تیپ و انجام
کارشناسی در این موضوع را مطرح کردیم تا
معیار و مالک قرار گیرد و در نتیجه بین قرارداد
پیمانکاری و حسن انجام کار تفاوت قائل شوند.
zگالیه بخش گردشگری از میزان حقوق
بیمهبیکاریاسفندتااردیبهشت

میزان حقوق بیمه بیکاری پرداخت شده به
بیکاران ناشی از شیوع کرونا در ماههای اسفند
تا اردیبهشت ماه ،موضوع دیگری بود که در
شورای گفتوگوی خراسان رضوی مطرح
شد؛ طبق قانون ،حقوق ایام بیکاری باید 55
تا  80درصد حقوق با رعایت حداقل دستمزد
باشد اما آنچه به حساب بیمه شدگان تامین
اجتماعی واریز شده است 55 ،تا  80درصد
حقوق قانون کار بدون درنظر گرفتن عبارت
«رعایت حداقل دستمزد» بوده است .لبافی در

این خصوص گفت :بیمه بیکاری یک حمایت
است که براساس قانون تامین اجتماعی اتفاق
می افتد؛ بر این اساس ،کارگرانی که بدون
میل و اراده بیکار میشوند بین 6تا 50ماه مورد
حمایت قرار میگیرند و طبق قانون  55تا 80
درصد آخرین حقوق با رعایت حداقل مزد باید
به آنها پرداخت شود اما در پرداختی های بیمه
بیکاری اسفند تا اردیبهشت کف 55درصد
و سقف  80درصد بدون رعایت حداقل مزد
اجراییشد.البتهبراساسابالغتصمیماتستاد
مقابله با کرونا کشور ،این بیکاران از خردادماه
مشمولقانونبیمهبیکاریمیشوندوحداقلها
رعایت خواهد شد .در این میان ،مشکل این
است که اگر افراد بعد از آن سه ماه مشمول بیمه
بیکاری شوند ،ماههای اسفند تا اردیبهشت نیز
جزو سابقه پرداختیها قلمداد میشود .این
دو موضوع تناقض دارد و اگر افراد مشمول به
شمار میروند ،باید حداقل مزد برای آنها رعایت
میشد.ویافزود:پیشنهادبخشگردشگریاین
است که چون سه درصد حق بیمه برای سه ماه
اسفند تا اردیبهشت پرداخت شده ،این سه ماه
جزو سابقه بیمه محسوب شود و تاکید بر این
است که در ماههای آتی ،رعایت کف حداقل
حقوق در پرداخت بیمه بیکاری اجرایی شود
و سه ماه اسفند تا اردیبهشت نیز جزو سابقه
به شمار رود .علیزاده قناد رییس کمیسیون
گردشگری اتاق مشهدهم دراینبارهگفت :حق
کارگر ساده و افراد ضعیف در این جریان ضایع
شده است .حداقل مزد که شامل حال کارگران
ساده میشود و طبق قانون باید اجرایی شود،
نادیده گرفته شد.
zدرخواست معافیت هتلها از پرداخت
عوارض به شهرداری تا پایان سال

معافیت هتلها از پرداخت عوارض کسب و
پیشه ،پسماند و نوسازی به شهرداری موضوع

خبر مرتبط

 480میلیاردتومانتسهیالتکرونایی
درخراسانرضویثبتنامشد
دنیایاقتصاد-استاندارخراسانرضویدربارهتسهیالتکروناییاختصاص
یافته به این استان گفت 2868 :میلیارد تومان سهمیه این تسهیالت به
استان ما تعلق گرفته است و اگر  3هزار میلیارد تومان هم ثبت نام کنیم،
تسهیالتتعلقخواهدگرفتاماتاکنونبخشخصوصیدرحد 480میلیارد
تومان ثبت نام کرده است.
علیرضارزمحسینیدرهفتادوششمیننشستشورایگفتوگویاستان
افزود :کرونا مشکالتی جدی در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگ
وارد کرده است .همه میدانیم که این بیماری همه گیر شده و کشورهای
دیگر به ویژه همسایگان ما را نیز درگیر کرده است اما خوشبختانه در کشور
و استان ما سیاست خوبی برای مقابله با این بیماری و مشکالت ناشی از آن
در حال پیگیری است و با توجه به الزامی شدن استفاده از ماسک ،برآورد
ما این است که  60تا  70درصد مردم به این الزام عمل میکنند و امیدواریم
در هفته های آینده از وضعیت قرمز خارج شویم.
رزم حســینی با تاکید بر لزوم پیگیری خواسته های منطقی بخشهای
گردشگری و ترانزیت استان در این جلسه اظهار کرد :خواسته های حوزه
حمل و نقل باید پیگیری شود  .خسارت به بخش گردشگری را قبول داریم
و هر کمکی که فکر میکنید دولت میتواند انجام دهد ،انجام خواهیم داد.
واحدهای تولیدی که مشکل دپوی مواد اولیه در گمرک دارند را نیز حاضرم
کمک کنیم .طبق برآوردهای تعداد واحدهای تولیدی متقاضی در این حوزه،
زیاد نیست اما حاضر به کمک هستیم و میتوان در قالب تهاتر این موضوع
را از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان پیگیر شد.
غالمحســین شــافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم بر لزوم پیگیری
پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان
رضوی در حوزه گردشگری تاکید کرد .شــافعی با اشاره به پیگیری و
بررسی موضوعات حوزه گردشگری توسط دبیرخانه شورا گفت :مباحث
حوزه گردشگری کامال منطقی است و برای کل کشور میتواند مدنظر قرار
گیرد .درخواست داریم استاندار دستور دهد و موضوع به طور مکتوب با
شورای عالی گردشگری کشور نیز در میان گذاشته شود تا در آن شورا هم
موضوعات بررسی شده در خراسان رضوی پیگیری شود .رئیس اتاق مشهد
گفت :با پیگیری های خوب استانداری خراسان رضوی و به ویژه معاونت
هماهنگی امور اقتصادی ،درک شرایط خاص در استان ما از سایر استانها
بیشتر است و این موضوع مایه خرسندی است.

دیگری بود که در این نشست مطرح شد؛
علیزاده قناد گفت 70 :درصد هتلهای مشهد
در حال حاضر تعطیلند و  30درصدی که کار
میکنند ،با  10درصد ظرفیت خود فعالند و
عمال کاری انجام نمیشود؛ این درحالیست که
ما هم اکنون در پیک فعالیت حوزه گردشگری
در تابستان قرار داریم و از پاییز به نظر میرسد
نه مسافری باشد و نه هتلها باز باشند .هتلها
در حال ورشکستگی اند و تقاضا داریم الیحه
شهرداری برای معافیت عوارض تا پایان امسال
تمدید شود .وی افزود :همچنین تقاضای ما این
است که حسابرسی عوارض یکسال دیگر انجام
شود و این درخواست را برای حسابرسیهای
تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی نیز
داریم .الزم است در شرایط کنونی ،پرداخت
مالیاتهای سال قبل یکسال به تعویق بیفتد تا
هتلهابعدازبازگشاییمجدد،بتوانندپرداخت
کنند .پیشنهاد دیگر ما این است که تامین
اجتماعی در این مدت از دریافت  30درصد
حق بیمه چشم پوشی کند و لیستهای بیمه
را بپذیرد ،در مقابل نیازی به پرداخت حقوق
بیمه بیکاری به کارگران نیست و هتلها خود
حقوق کارگرانشان را میپردازند .این موضوع
به شرطی است که بخش گردشگری یکسال
از پرداخت حق بیمه معاف شود.
احمد نوروزی ،رئیس کمیسیون اقتصادی،
سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای شهر
مشهد هم در این جلسه اظهار کرد :موضوع
معافیت هتلها از پرداخت عوارض تا پایان سال
منطقی به نظر میرسد و آمادگی پیگیری آن
در شورای شهر را داریم.

دنیای اقت
زهرا صفدری
خبرنگار
و آذربایج
اقدامیکهمیتوانازآن
جهانی نام برد .سالهاس
بوروکراسیهاواتوماسیو
دریافت کد کارگاهی از ت
است؛ ایران با میانگین5
در کشوری مثل گرجست
اندازی شد؛ اقدامی که من
یک شرکت هم به واسطه
باید مجوز بدهند ،در آن
اندازیشود و همان خرد

zچالشوثیقهگذاریواحدهایشهرکهای
صنعتی

چالش واحدهای مستقر در شهرکهای
صنعتی خراسان رضوی در زمینه وثیقه بانکی
یکی دیگر از موضوعاتی بود که در شورای
گفتوگوی استان بررسی شد؛ ماجرا از این
قرار است که ارزش گذاری زمین واحدهای
مستقر در شهرکهای صنعتی از سوی شرکت
شهرکهای صنعتی صورت میگیرد و این
ارزش گذاری مبنای وثیقه بانکهاست اما
عددی که شرکت شهرکها ارزش گذاری
میکند ،معادل  20تا  30درصد قیمت واقعی
زمین است و وقتی این عدد مبنای قیمت
گذاری بانک برای دریافت وثیقه قرار میگیرد،
منجر به این میشود که بنگاه اقتصادی نتواند
تسهیالت مورد نیازش را بر مبنای ارزش واقعی
ملک خود دریافت کند .از طرفی ،اگر بانک
واحدی را تصرف کند ،در هنگام مزایده گذاری،
زمین را براساس قیمتهای واقعی کارشناسی
میکند.
شجاعی ،مدیرعامل جدید شرکت
شهرکهای صنعتی استان نیز در توضیح این
موضوع گفت :ما در هنگام واگذاری زمین برای
ایجاد بنگاههای اقتصادی ،به متقاضیان حدود
 25تا  50درصد تخفیف میدهیم و رقمها هر
سال به روز میشود و بانک هم همان رقم زمان
واگذاری واحدها از سوی شرکت شهرکهای
صنعتی را مبنای محاسبه ارزش ملک برای
ترهین میداند اما تقاضا داریم در راستای
حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی ،بانک
همانطور که در زمان مزایده گذاری قیمتها را
کارشناسی میکند ،در زمان ترهین زمین هم
همانگونه کارشناسی کند و در این خصوص از
شرکتشهرکهایصنعتیاستعالمنگیرد.
لبافی هم درباره مصوبات پیشنهادی
دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در این
خصوص گفت :طبق توافقات ما با شرکت
شهرکهای صنعتی ،شبکه بانکی و بخش
خصوصی مقرر شد مبنای استعالم بانک برای
ارزش زمین واحدهای دارای سند رسمی،
کار کارشناسی از سایر مبادی ذیربط باشد.
نکته دوم اینکه برای ترهین واحدهای دارای
قراردادی که سند رسمی ندارند ،ارزیابی
ساالنه شرکت شهر کهای صنعتی مالک
قیمتگذاری باشد.

شجاعی :در هنگام واگذاری
زمین برای ایجاد بنگاههای
اقتصادی ،به متقاضیان حدود
 25تا  50درصد تخفیف
میدهیم و رقمها هر سال به
روز میشود و بانک هم همان
رقم زمان واگذاری واحدها
از سوی شرکت شهرکهای
صنعتی را مبنای محاسبه ارزش
ملک برای ترهین میداند

zراه اندازی پنجره واحد کسب و کار در  10استان دیگر در
هفتههایآینده

یکشنبه ای که گذشت ،قول و وعده فرهاد دژپسند به قول
خودش با چند روز تاخیر عملی شد؛ استانهای خراسان رضوی،
اصفهان ،فارس و آذربایجان شرقی به طور همزمان پنجره واحد را
راه اندازی کردند و این فرایند به طور عملیاتی از این پس در این
استانهااجراییمیشودوالبتهدرنشستویدئوکنفرانسیپیش
از مراسم افتتاح بود که غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی
ایرانازتالشبرایراهاندازیپنجرهواحدکسبوکاردر 10استان
بزرگ دیگر کشور خبر داد .موضوعی که با استقبال از سوی وزیر
اقتصادهمراهشدودژپسندابرازامیدواریکرددرهفتههایآینده
باپیگیریهایاتاقایران،اینمهممحققشود؛اوگفت«براساس
قول رئیس اتاق ایران ،آمادگی داریم که این پنجره را تا اواسط
شهریور ماه در استانهای دیگر نیز راه اندازی کنیم».

آقامحمدی :زمان  55روزه صدور مجوز
در سطح استانی به  8روز و زمان 100
روزه در سطح ملی به  18روز تقلیل یافته
است؛ این امر نشان دهنده جهشی قابل
توجه است .اگر این موضوع را در کنار
کاهش زمان ثبت شرکت از  72روز به 72
ساعت بگذاریم ،میبینیم به جایی خواهیم
رسید که سرمایه گذار برای صدور مجوز
کسب وکار دغدغه ای نخواهد داشت

رزمحسینی:
پنجرهواحدالکترونیکیشروعکسبوکار
تا آبان ماه آماده بهره برداری میشود
دنیای اقتصاد -استاندار خراسان رضوی
گفت :پنجره واحد الکترونیکی شروع
کسب و کار براساس پیش بینی های
انجام گرفته و با تالش وزارت اقتصادی و
دارایی مقرر است تا آبان ماه امسال آماده
بهره برداری شود.
علیرضا رزم حسینی در در حاشیه «مراسم افتتاح پنجره
واحد فیزیکی شروع کسب و کار» به خبرنگار ما گفت:
زیرساخت فیزیکی این پنجره واحد در حال حاضر ایجاد و در
پنجاستانکشورفعالشدهاستامابهمنظورسرعتبخشی
به خدمات الزم در این بخش ،تالش خواهد شد تا زیرساخت
الکترونیکی آن نیز در آینده نزدیک فراهم شده و فعاالن
اقتصادیبتوانندازاینظرفیتبهصورتبرخطبهرهبگیرند.
وی ایجاد پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در
خراسان رضوی را مرهون همگرایی تمامی بخش های
مرتبط و هم صدایی برای تسهیلگری در فضای کسب و کار
استان دانست و تاکید کرد :محیط نامساعد کسب و کار یکی
از موانع اصلی توسعه هر کشوری به شمار می آید و متاسفانه
کشور ما رتبه خوبی در شاخص های فضای کسب و کار در
عرصه بین المللی کسب نکرده است ،به طوری که جایگاه

شافعی هم در این نشست تاکید کرد که «انجام این کار اثرگذار
به منزله ایجاد یک حرکت تیمی در استانهاست و این تیم اگر
با انسجام و اتحاد کامل و تعامل سازنده حرکت کند ،توفیقات
اثرگذاری در حوزه های کسب و کار و سرمایه گذاری استانها
خواهدداشت».اونقبیهمبهتصویبقانونبهبودمستمرمحیط
کسب و کار در سال  91زد و گفت« :پس از  8سال شاهد اولین
اقدام تاسیسی در اجرای این قانون هستیم ،اقدامی که تاثیر به
سزاییدربهبودمحیطکسبوکارخواهدداشت».
وزیر امور اقتصادی و دارایی اما در این نشست از نگرانی هایش
درزمانراهاندازیپنجرهواحدکسبوکارگفت؛دژپسند تصریح
کرد« :روزی که پنجره واحد در تهران افتتاح شد ،نگران بودیم
که آیا میتوانیم متناسب با قولهایی که مطرح کردیم ،خدمت
و سرویس ارائه دهیم یا خیر .اما رکوردزنی 20دقیقه ای در ثبت
شرکت و کاهش چشمگیر زمان این فرایند امیدوارمان کرد .از
طرفی ،در این مدت گزارشگران صدا و سیما هم یکبار سرزده به
ساختماناستقرارپنجرهواحدمراجعهکردندوخوشبختانهشاهد
رضایتکسانیبودیمکهبرایثبتشرکتآمدهبودندوباگزارشگر
صحبت کردند .آنها از وضعیت مطلوب مراحل شروع کسب و کار
رضایت داشتند و این رضایت به خاطر کاهش محسوس زمان
ثبت شرکت بود» .دژپسند افزود :امروز میتوانیم بگوییم که
شروع کسب و کار در  4استان از یک دوره زمانی طوالنی به یک
دوره زمانی 3روزه کاهش می یابد؛ هر چند معتقدم هنوز هم این
زمانزیاداستامااینکاهشچشمگیرفاصله،مطلوباست.هم
اکنونکشورهاییهستندکهدرعرضنیمساعتکارثبتشرکت
را انجام میدهند و ما هم میتوانیم به آن زمان دست یابیم.
zبرنامه ریزی برای ارتقای  50پله ای رتبه فضای کسب و
کار ایران

علیآقامحمدی،رئیسگروهاقتصادیدفترمقاممعظمرهبری
ایران در شاخص سهولت محیط کسب و کار  128بوده و
حتی در برخی از زیرمجموعه های آن نیز این رتبه به 176
نیز افزایش پیدا می کند.
استاندار خراسان رضوی متذکر شد :در واقع این مساله
حکایت از آن دارد که موانع موجود بر سر راه سرمایه
گذاری در استان به قوانین مخل کسب و کار ،بوروکراسی
و تمرکزگرایی در سطح ملی و تحریم ها باز می گردد و اخیرا
نیز شیوع کرونا به این موانع دامن زده است .لذا پیش بینی
می شود افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اقدام
موثری در بهبود شاخص های مذکور به شمار می آید چنان
که با افتتاح این پنجره واحد ،فرآیند ثبت شرکت ها از 72به
 3روز تقلیل می یابد.
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان خراسان رضوی:
رتبه استان در شاخصهای کسب و کار
مطلوبنیست
مدیرکل امور اقتصادی ودارایی استان
خراسان رضوی گفت :رتبه استانمان در
شاخص های سهولت محیط کسب و کار
در قیاس با ظرفیت ها و مولفه های
برجسته اقتصادی این خطه ،چندان
مطلوبارزیابینمیشودواینمسالهنیازمندآسیبشناسی
موثر است.

هم که یکی از سخنرانان این نشس
هسته اندیشه ورزی اقتصاد کالن
کشورماندرمحیطکسبوکارج
این مهم در سایه برنامه ریزی و اج
خواهد بود .برای ارتقای  50پله ای
چند اقدام ضروری بود که یکی از
بودوخوشبختانهامروزشاهدبهبو
کاهش زمان صدور مجوزهای ک
بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی
وگفت:خوشبختانهتجربهنشاند
قابلتوجهیدرکاهشزمانمورد
خیلیمهماستکهزمان 55روزه
 8روز و زمان 100روزه در سطح مل
این امر نشان دهنده جهشی قابل
در کنار کاهش زمان ثبت شرکت
میبینیم به جایی خواهیم رسید
مجوز کسب وکار دغدغه ای نخواه

حسین امیررحیمی در ح
واحد فیزیکی شروع کسب و
با افتتاح پنجره واحد فیزیک
فرآیند ثبت شرکت ها حداکث
می رود تا پایان سال بتوانیم ع
ثبت شرکت ها را به صورت م
فاز بهره برداری کنیم تا بدین
حضور فیزیکی در این مکان،
مدیرکل امور اقتصادی و د
کرد :با افتتاح پنجره واحد فیز
بینی می شود که رویه ها در
و تسریع شود.
امیررحیمی خاطرنشان ک
حال حاضر به دلیل نظم پذ
ویژگی های کالنشهر مذهب
گذاران به قوانین کسب و کا
هاست .لذا در اداره کل امور دار
تا فضای کسب و کار را با تس
و کاهش فرآیند و موانع موج
فعاالن اقتصادی بتوانند قوانی
سرمایه گذاری استان منعک
اقتصاد استان کمک شایانی
گری ،هموار می کنند.
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خبر
یادداشت

حد فیزیکی شروع کسب و کار در  4استان بهصورت پایلوت راه اندازی شد

دریچهایروبهبهبود

درکمیسیونسرمایهگذاریاتاقمشهدمطرحشد

مراسم افتتاح پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در خراسان رضوی همزمان با  3استان دیگر در مرکز آموزش اتاق مشهد ( - )99/5/6عکس :محسن اسماعیلزلده  /دنیای اقتصاد

نوسانشاخصبورس،
دغدغهجدیسرمایهگذاران

تصاد -یکشنبه ای که گذشت ،اتفاق مهمی برای حوزه کسب و کار  4استان بزرگ کشور رقم خورد؛ خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس
جان شرقی استانهایی هســتند که پس از تهران ،به عنوان پایلوت« ،پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» را راه اندازی کردند؛
نبهعنوانیکیازمهمترینگامهایعملیواجراییبرایبهبودمحیطکسبوکاروارتقایرتبهایراندرشاخصشروعکسبوکاربانک
ست که فعاالن اقتصادی از طوالنی بودن روند ثبت شرکت به عنوان اولین قدم برای آغاز یک کسب و کار گالیه داشتند؛ سالهاست که
ونهایاداریمتقاضیانثبتشرکتراکالفهوگاهپشیمانازانجاماینکارمیکرد.منظورازشروعکسبوکار،انجاماموراولیهمالیاتی،
تامین اجتماعی ،انتشار آگهی روزنامه رسمی ،انتشار آگهی روزنامه کثیر االنتشار و ثبت درخواست دفاتر پلمب شده از شرکت پست
 72/5روز زمان برای ثبت یک شرکت ،در شاخص شروع کسب و کار بانک جهانی رتبه 178را در میان 190کشور دارد؛ این درحالیست که
تان ،ثبت شرکت در عرض نیم ساعت انجام میشود .اوایل خرداد ماه امسال بود که پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران راه
نجر به کاهش زمان ثبت شرکت از 72روز به 72ساعت شد و حتی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی رکورد زمان 20دقیقه برای ثبت
ه این اقدام زده شد .منظور از پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ،ساختمانی است که تمام دستگاههایی که برای شروع کسب و کار
ن مستقر میشوند .با پیگیری هایی که از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت ،مقرر شده بود این پنجره به طور پایلوت در 5استان راه
داد ماهبود که وزیر امور اقتصادی و داراییقول داد دوماهبعد اینفرایند در 4استان دیگربعد ازتهران راه اندازیشود.

ست بود ،گفت :در نشستهای
ن ،تاکید ما بر این بوده که رتبه
جهانیاز 128به 78تغییریابدکه
جرای طرح های موثر امکان پذیر
ی رتبه کسب و کار کشورمان،
ز آنها در بحث شروع کسب و کار
وداینروندهستیم.
کسب و کار هم موضوع دیگری
ی در این نشست به آن اشاره کرد
دادکهدرعرضیکسالموفقیت
دنیازصدورمجوزهاداشتیم؛این
هصدورمجوزدرسطحاستانیبه
لی به 18روز تقلیل یافته است؛
ل توجه است .اگر این موضوع را
ت از 72روز به 72ساعت بگذاریم،
د که سرمایه گذار برای صدور
هد داشت.

دژپسندبرلزومرونماییازسامانهالکترونیکیپنجرهواحدشروع
کسب و کار تا آبان ماه هم تاکید و اظهار کرد :اگر تا پایان مهرماه
سامانهالکترونیکیپنجرهواحدشروعکسبوکارراافتتاحکنیم،
میتوانیم آن تاریخ را خاتمه افتتاح پنجره های واحد فیزیکی قرار
دهیموکلکشورتاپایانمهرماهازپنجرهوسامانهبهرهمندشوند
تا فعاالن اقتصادی و کسانی که به دنبال برخورداری از شخصیت
حقوقی هستند ،بتوانند بدون دغدغه این کار را انجام دهند و
سپسبهسمتسرعتبخشیدنبهابعادتامینمنابعمالیبرویم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نقبی هم به فرایندها و هزینه های
تامینمالیبرایکسبوکارهازدواظهارکرد:هماکنوندرتالش
هستیم که هم فرایندهای شروع کسب و کار را ساده تر و سریعتر
کنیموهمشیوههاومنابعتامینمنابعمالیراتنوعببخشیم.برای
دستیابی به رشد 5.5درصد در خوشبینانه ترین حالت ،نیازمند
 600هزار میلیارد تومان تامین مالی و در واقع بینانه ترین حالت
به  800هزار تا  1000هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است؛
عالوهبربانکها،بازارسرمایهمسیراصلیتامینمنابعبنگاههاست
وخوشبختانهبازارسرمایهاینروزهااینقابلیترایافتهاستالبته

اما راه اندازی پنجره واحد کسب و کار تنها دغدغه ماههای اخیر
اتاق بازرگانی نبود؛ ایجاد دادگاههای تجاری به عنوان دادگاههای
تخصصیبرایحوزهکسبوکار،یکیدیگرازدغدغههایبخش
خصوصی است .شافعی ،رئیس اتاق ایران دراینباره گفت :در این
زمینهدرحالکارورایزنیهستیمواستارتاینمحلهمبهزودی
زده خواهد شد .راه اندازی این دادگاه ،اقدام متفاوتی است که
هزینههایتمامشدهرابرایفعاالناقتصادیکاهشمیدهدودر
راستایبهبودمحیطکسبوکاراثرگذارخواهدبود.
آقامحمدی ،رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری
هم با اشاره به ضرورت راه اندازی دادگاههای تجاری ابراز کرد :این
موضوع باعث حل اختالفها در دادگاههای تخصصی میشود؛ راه
اندازیایندادگاههانیازمنداختصاصمکاناستوامیدواریماتاق

حاشیه مراسم افتتاح «پنجره
و کار» به خبرنگار ما عنوان کرد:
کی شروع کسب و کار بایستی
ثر 3روز به طول بیانجامد .امید
عالوه بر فضای فیزیکی ،فرآیند
مجازی نیز تدارک دیده و وارد
ن ترتیب متقاضی بتواند بدون
 ،اقدام به ثبت شرکت خود کند.
دارایی خراسان رضوی تصریح
زیکی شروع کسب و کار پیش
ر این بخش گام به گام تسهیل

انتقاد صریح نایب رئیس اتاق مشهد:
رتبه نامطلوب ایران در شاخصهای محیط کسب و
کارناشیازنگاهانحصارطلبانهبخشدولتیاست
نایبرئیساتاقبازرگانیخراسانرضوی
رتبه نامطلوب ایران در شاخص های
جهانی سهولت کسب و کار را متاثر از
رویکرد انحصار طلبانه بخش دولتی
دانست.
محمود سیادت گفت :کشور ما در شاخص های بهبود
محیط کسب و کار در عرصه بین المللی رتبه مطلوبی
ندارد به طوری که جایگاه ایران در برخی از حوزه ها پایین
ترازکشورهایکمترتوسعهیافتهاست.نگاهانحصارطلبانه
بخش دولتی و عدم مشارکت بخش خصوصی به عنوان
صاحبان واقعی اقتصاد در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم
سازی ،شرایط موجود را منجر شده است.
ویبابیاناینکهافتتاحپنجرهواحدفیزیکیشروعکسب
و کار اقدام مطلوبی در راستای بهبود شاخص های این
حوزه است ،تصریح کرد :قانون بهبود مستمر فضای کسب
و کار سال هاست که به تصویب رسیده اما متاسفانه دولت
ها هنوز در اجرای بسیاری از بندهای قانون مذکور همتی
نگماشته اند و در یک کالم کوتاهی کرده اند .لذا تا زمانی
کهنگاهورویکرددولتبهبخشخصوصیتغییرنکند،رتبه
ایران در شاخص های فضای کسب و کار در وضعیت فعلی

باقی خواهند ماند.
سیادتادامهداد:بایداذعانکنیمکهبوروکراسیپیچیده
علت مهم فسادهای مالی در دستگاه های دولتی به شمار
می آید ،در واقع انباشت قدرت در بخش دولتی و عدم
واگذاری آن به مردم سبب ایجاد چنین فسادهایی شده
است .با این حال شاید ایجاد پنجره واحد الکترونیک شرط
الزم برای بهبود فضای کسب و کار باشد البته که شرط
کافینیست.
وی متذکر شد :سیستم ها باید را به گونه ای طراحی
شوند که متقاضیان راه اندازی کسب و کار از طریق فضای
مجازی بتوانند به سهولت نسبت به ثبت شرکت خود اقدام
کنند و پیچیدگی های موجود در این مسیر هموار شود.
این مهم محقق نخواهد شد جز در سایه کوچک سازی
دولت و ثبات قوانین.
سیادت با بیان اینکه بهبود رتبه ایران در شاخص های
فضای کسب و کار باید به گونه ای باشد که برای فعاالن
اقتصادی بسیار محسوس و ملموس شود ،تصریح کرد:
کاهش صادرات نفت شاید فرصت طالیی برای کشورمان
تابابهبودشاخصهایاقتصادیبهسمتاقتصادغیرنفتی
و مشارکتی با همکاری جامعه حرکت کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
خراسان رضوی خاطر نشان کرد :هر چند فعاالن اقتصادی
اذعان دارند که دستگاه های اجرایی استان نسبت به سایر

کرد :آن چه که مسلم است در
ذیری باالی سرمایه گذاران و
بی مشهد ،پایبندی سرمایه
ار بسیار بیشتر از سایر استان
رایی استان به دنبال آن هستیم
سهیلگری ،حذف قوانین زائد
جود بهبود ببخشیم .حال اگر
ین مخل کسب و کار را به مرکز
کس کنند ،قطعا به شکوفایی
ی کرده و مسیر را برای اصالح

بایددرراستایافزایشعمقوپایداریآنتالشکنیموبهافزایش
ورودی های بازار اولیه بازار سرمایه کمک نماییم .بر همین اساس
در هیات مقررات زدایی ،مصوباتی برای رقابتی کردن برخی از
بخشهایبازارسرمایهداشتیم.
zراه اندازی دادگاههای تجاری ،به زودی

بازرگانی تهران و دادگستری در این موضوع به اجماع برسند و در
روز عید غدیر شاهد راه اندازی این دادگاه باشیم.

zچراپنجرهواحدفیزیکی؟

در بخشی از این نشست ویدئو کنفرانسی ،تریبون در اختیار
استانداران و روسای اتاقهای بازرگانی 4استان قرار گرفت؛ ابتدا
علیرضا رزم حسینی ،استاندار خراسان رضوی به ایراد سخن
پرداخت؛ او ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی پنجره واحد
فیزیکی شروع کسب و کار به طرح این سوال پرداخت که «چرا
عبارت فیزیکی برای این پنجره واحد عنوان شده است؟» .رزم
حسینی گفت« :ما دولت الکترونیک داریم و هر کسی میتواند
به فضای اینترنت دسترسی داشته باشد پس چرا برای شروع
کسبوکاراینکارراانجامندهیم؟ضمناینکهباتوجهبهشرایط
کرونا ،اگر به این سمت برویم که افراد بتوانند از منزل کار خود
را پیگیری کنند ،هزینه آنها کاهش یافته و زمان کمتری صرف
میشود».
محمدعلیدهقاندهنوی،معاونوزیراموراقتصادوداراییدر
پاسخبهسوالاستاندارخراسانرضویتصریحکرد:الکترونیکی
بودنهمهمسیرشروعکسبوکارمستلزمایناستکهتمامی
سازمانهایمرتبطبهیکدیگرمتصلشوندودرحالراهاندازیو
طراحیسیستممربوطههستیمتاافرادبینیازازحضورفیزیکی
باشند و اگر کسی تمایل به انجام اینترنتی کار نداشت ،بتواند از
پنجرهفیزیکیاستفادهکند.عباسرضایی،استانداراصفهاننیز
اظهارکرد:اینپنجرهواحدکسبوکاراقدامیارزندهاستامابه
نظرمیرسدمشخصکردنسقفزمانیبرایانجامشدناینکار،
یکیازضرورتهایالزماستکهبایدبهآنبپردازیم.امیدوارمقدم
مثبت دیگر را در راه اندازی دادگاههای تخصصی ببینیم و در
نهایت شاهد رضایت مردم باشیم .عنایت اهلل رحیمی ،استاندار
فارسهمدرایننشستگفت:استانفارسدررتبهبندیاخیر
استان ها ،سختگیری های بیشتری را برای صاحبان کسب
وکارها اعمالمیکنندامادرچندسالاخیرشاهدتحوالت
مثبت در این حوزه بوده ایم اما تحوالت مذکور نیز با توجه
به شرایط خاص استان هنوز جای رشد دارد .امید می رود
میان بخش دولتی و بخش خصوصی استان بیش از پیش
درک متقابل شکل بگیرد تا شاهد سهولت شروع کسب و
کارها و به تبع شکوفایی اقتصاد در استان باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان
رضوی تاکید کرد:
تالش برای پیگیری روند بهبود محیط کسب و کار
در استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداریخراسانرضویگفت:باایجاد
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار
در استان ،گام مهمی در راستای بهبود
این فضا برداشته شد .تالش بعدی ایجاد
پنجره واحد الکترونیکی این حوزه است و مستمرا قدم های
بعدی برای بهبود محیط کسب و کار این خطه را پیگیری
خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد ،علی رسولیان
اظهار کرد :خراسان رضوی ظرفیت های بسیار خوبی برای
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دارد ،به طوری که

کسب و کار کشور از رتبه  23به رتبه  9ارتقا یافته است و این
نشان دهنده فراهم بودن بستر در این استان برای بهبود هر چه
بیشتر محیط کسب و کار است .وی اذعان کرد :پیشنهادم این
است که با کمک همه قوا ،عالوه بر اینکه در ثبت شرکت و گام
اول حرکت میکنیم و مدت زمان فرایند شروع کسب و کار را به
 72ساعتکاهشمیدهیم،بازهمدرراستایکاهشاینزمان
حرکتکنیمودرکنارآن،زمینهتجارتبهویژهتجارتخارجی
راتسهیلکنیم.جمالرازقیجهرمی،رئیساتاقشیرازنیزابراز
کرد :تالش بخش خصوصی همواره این بوده که نقش خود را به
عنوانفعالاقتصادیایفاکندامابسترسیاسیواقتصادیکشور
باعثشدهنتوانیمجایگاهیدرخورظرفیتهایکشوردررتبه
کسب و کار جهانی به دست آوریم .یکی از موانع موجود در این
مسیر ،طوالنی بودن روند شروع کسب و کار بود و متاسفانه
سازمانهایمهمیچونتامیناجتماعیوامورمالیاتیازتسریع
در کار سرباز میزدند .این درحالیست که برای راه اندازی شرکت
در یکی از کشورهای اروپایی و کشور عمان روند کار در عرض
نیمساعتتا 72ساعتاست.

دژپسند  :روزی که پنجره واحد در
تهران افتتاح شد ،نگران بودیم که آیا
میتوانیم متناسب با قولهایی که مطرح
کردیم ،خدمت و سرویس ارائه دهیم یا
خیر .اما رکوردزنی  20دقیقه ای در ثبت
شرکت و کاهش چشمگیر زمان این فرایند
امیدوارمانکرد

متقاضیان زیادی به دنبال سرمایه گذاری در این استان
هستند .در همین راستا پروژه های سرمایه گذاری زیادی
در این خطه شناسایی شده و بالغ بر یک هزار و 20پروژه نیز
در حال اجرا هستند.
وی تاکید کرد :آن چه که مسلم است ،این پروژه ها برای
آغازنیازمنداخذمجوزهستند،برهمیناساسبرآنشدیم
تا به منظور سهولت آغاز کسب و کار ،پنجره واحد فیزیکی
شروع کسب و کار را راه اندازی کنیم .با این حال در گام های
بعدی به دنبال آن هستیم تا زیرساخت الکترونیکی آن نیز
فراهم شود و دیگر برای اخذ مجوز نیاز به حضور فیزیکی
افراد نباشد.
وی تصریح کرد :تالش ما این است که رتبه خراسان
رضوی را نسبت به سایر استان ها در شاخص های سهولت
و بهبود محیط کسب و کار ارتقا دهیم.
رسولیان خاطرنشان کرد :استانداری خراسان رضوی
یک سری فرآیندهایی را برای بهبود محیط کسب و کار
شناسایی کرده تا سایر موانع موجود در مرحله اجرایی
شدن پروژه ها نیز مرتفع شود .چنان که طی یک سال
گذشته  14الی  15هزار فرآیند در حوزه های مختلف از
جمله دام ،گردشگری ،معدن و  ...تسهیل شده است .عالوه
بر این مطالعات و بررسی های کارشناسانه ای برای تسهیل
و تسریع در سایر فرآیندها در دست انجام است تا بدین
ترتیب هدفی که ذکر شد ،محقق شود.

دنیای اقتصاد -رییس کمیسیون سرمایهگذاری و
بازار پول اتاق مشهد گفت :هرچند تعداد محدودی
از بنگاههای اقتصادی استان در بورس حضور دارند
اما فعالیت آنها در بورس موفقیت آمیز بوده و یکی
از مهمترین دغدغههای آنان نوسانات شاخص
بورس است.
محمدعلی چمنیان در نشست این کمیسیون افزود :نگرانیم
بورس نیز به مثابه آنچه موسسات مالی و اعتباری بر سر اقتصاد
کشور آوردند ،چالشهای جدی برای سرمایه و اعتماد مردم
ایجادکندزیرا فعالیتموسساتمالیواعتباری،درمقطعینظام
اقتصادی کشور را با بحران مواجه کرد و خسران ناشی از اتفاقات
آن دوره ،سرمایههای فراوانی را از میان برد.
وی گفت :بسیاری از افراد جامعه به دلیل جذابیتهای بورس
وارد این بازار شده و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی در تالش
هستند تا به بورس وارد شوند و از بازار سرمایه برای توسعه
زیرساختهای تولید بهره بگیرند ،این فرآیندی منطقی
و شناخته شده در جهان است ،حال اگر این مهم با رعایت
اصول خاص خود محقق شود ،برای تمامی کشورها با منافع
بسیار همراه خواهد داشت ،زیرا جریان نقدینگی و سرمایه های
خرد به سوی تولید و ارزش افزوده هدایت میشود.
چمنیان افزود :عالوه بر آن ،فرآیند ورود به بورس ساز و کارهای
مشخص و خاصی دارد اما در کشور ما مسائل و حواشی بسیار در
این عرصه است که باید شفاف سازی شوند تا دغدغهها نسبت به
آینده این بازار رفع شود.
وی ادامه داد :گروهی بر این باورند که بنگاههای اقتصادی
شفافیت ندارند در مقابل فعاالن اقتصادی این مساله را رد
میکنند و معتقد هستند که بنگا ههای اقتصادی به رغم
صداقت کامل در حال انجام فعالیت خود ،تمایلی برای ورود
به بازار بورس ندارند ،زیرا بر این باورند که در بورس حساب
سازی میشود و صورتهای مالی را باید تغییر داد تا در این
عرصه موفق جلوه کرد ،این طیف همچنین معتقدند که بانکها
بزرگترین موسسات حاضر در بورس بودند که با ورشکستگی،
اعتماد عمومی را خدشه دار کردند و لذا ورود به بورس صداقت
حرفهای فعاالن اقتصادی را زیر سوال میبرد.
رییس کمیسیون سرمایهگذاری و بازار پول اتاق مشهد
با بیان اینکه بورس فرصتی را پیش روی فعاالن اقتصادی
گذاشته تا وابستگی آنها به منابع مالی کاهش پیدا کند افزود:
سازمانهای بالغی که وارد بورس میشوند از شفافیت الزم
برخوردار هستند ،در غیر این صورت عدم شفافیت در وهله
نخست ضربه داخلی به شرکت وارد میکند و در ادامه آسیبی به
وجهه آن شرکت در افکار عمومی خواهد زد.
zاولویت پرداخت تسهیالت با بنگاههای اقتصادی شرکت کننده
در بورس است

مدیر بورس اوراق بهادار استانهای خراسان شمالی و خراسان
رضوی نیز در این نشست گفت :بانک مرکزی طی بخشنامهای به
بانکها ابالغ کرده بود که در ارائه تسهیالت به صاحبان بنگاههای
اقتصادی ،اولویت به بنگاهی داده شود که به بورس وارد شده
است ،چرا که صورتهای مالی شفافی دارد اما بنگاهی که در
بورس حضور ندارد ،بانک از آن مجموعه تقاضای حسابرسی و
ارائه مدارک دارد.
حسین خدادوست افزود :بنگاههای اقتصادی در ارائه صورت
های مالی و اطالعاتی که باید به بورس ارائه دهند ،حساسیت
هایی دارند چرا که این موارد باید استانداردهای خاصی را
رعایت کرده و شفاف باشد ،از طرفی صورتهای مالی باید
در دوره های زمانی مشخص منتشر شود ،حال اگر بنگاه
اقتصادی زیرمجموعه داشته باشد ،باید صورتهای مالی آن نیز
تهیه شود و بنگاههای سرمایه گذاری نیز باید صورتهای مالی
و سبد سرمایه گذاری خود را اعالم کنند.
وی ادامه داد :از مزایای بورس اوراق بهادار میتوان به جمع
آوری سرمایههای جزئی و پراکنده و تجمیع آنها در جهت
تجهیز منابع مالی بنگاهها ،توزیع عادالنه درآمد و ایجاد احساس
مشارکت ،شکل دهی یک بازار رقابتی کامل و تخصیص مطلوب
منابع مالی اشاره کرد.
مدیر بورس اوراق بهادار استانهای خراسان شمالی و خراسان
رضوی گفت :خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب،
نقدشوندگی بهتر سهام بنگاهها نسبت به بازار غیررسمی،
دسترسی آسانتر به اطالعات بنگاههای اقتصادی ،اعمال حق
رای و مشارکت در اداره امور شرکت و احساس مشارکت در امور
تولیدی و تجارتی از جمله رویکردهای سرمایه گذاران در بازار
بورس است.
وی افزود :کسب سود و بازده یکی از اهداف سرمایه گذاران
در بازار بورس است و در بلندمدت سرمایه گذار میتواند به این
هدف دست پیدا کند ،کسب بازده از دو محل حاصل میشود،
نخست از ظرفیت دریافت سود نقدی و دوم از محل افزایش یا
کاهش قیمت سهام.
خدادوست ادامه داد :براساس پژوهشهای علمی صورت
گرفته ،بازدهی سرمایه گذاری بلندمدت در بازار بورس نسبت
به تمامی بازارهای دیگر بیشتر بوده است که این مهم در تمام
کشورهای دنیا صدق میکند ،عالوه بر این فردی که با مطالعه
طی بلندمدت در بورس سرمایه گذاری کند ،سود بسیاری را
کسب خواهد کرد .خدادوست افزود :مقرر است بورس مستقلی
در حوزه صنعت ساختمان ایجاد شود و حتی اعضای هیات
موسس آن نیز تعیین شده و مراحل اجرایی آن نیز در حال طی
شدن است که اگر این بورس مستقل ایجاد شود ،وضعیت بازار
مسکن به مراتب بهبود خواهد یافت.
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دنیایاقتصاد،عبدالرحیمساربانی -منطقهویژه
اقتصادی دوغارون با واقع شدن در محدوده نقطه
صفر مرزی کانون مهم و اصلی مبادالت اقتصادی
باافغانستانبهعنوانیکیازمهمترینکشورهای
هدفصادراتیایرانوبهویژهخراسانرضویاست
اما تقریبا همه میدانند که کامیونهای ترانزیتی
در این مرز در سالهای اخیر با مشکالت زیادی
دست و پنجه نرم کرده اند .دوغارون مهمترین
مرز صادراتی ایران و مهمترین مرز زمینی کشور
افغانستان برای ارتباط با دنیای خارج ،مخصوص ًا
اروپاوکشورهایحوزهخلیجفارساستویکیاز
مهمترینمعبرهادرمسیرهایترانزیتیمهمجهان
از جمله کریدور حمل ونقل بین المللی شمال–
جنوب ،کریدور حمل و نقل اروپا  -قفقاز -آسیا
(تراسیکا) ،کریدور ۱۶هزار کیلومتری جاده
ابریشم ،کریدور ریلی تار و بزرگراه آسیایی
محسوبمیشود.مشکالتدوغاروندرسالهای
اخیربارهامطرحشدهاست؛رانندگانکامیونهای
ترانزیتی سالهاست که پشت این مرز معطل
میمانند؛ مشکل به طور مقطعی برطرف میشود
و بار دیگر چند هفته و یا چند ماه دیگر صفهای
کامیونها در مرز شکل میگیرد و این معطلی
هزینه های هنگفتی را به شرکتهای حمل و نقل
بینالمللیواردمیکند.فقدانطرحجامعوبرنامه
ای مدون در مرز و ضعف خدمات را شاید بتوان از
مهمترینمشکالتمنطقهویژهاقتصادیدوغارون
دانست که همواره گالیه بخش خصوصی را به
همراهداشتهاست.اینمنطقهویژهکهاوایلهمین
امسال با پیگیری های مسووالن و نمایندگان به
منطقهآزادتجاریتبدیلشدهاست؛ظرفیتهای
بسیاری دارد که در صورت رفع مشکالت و بهبود
زیرساختها ،میتواند تحولی جدی در اقتصاد
استانوکشوربهدنبالداشتهباشد.
zهزینه میلیونی رانندگان ایرانی برای تردد کاال در
افغانستان

گزارش میدانی خبرنگار ما از منطقه ویژه اقتصادی
دوغارون حاکی از تکمیل شدن ظرفیت هر دو پارکینگ
منطقه و در انتظار ماندن یک روزه تا دو روزه کامیونها
برای ورود به پارکینگ است .یکی از رانندگان از توقف۶
روزه خود برای خروج از مرز می گوید و اینکه هنوز۱۲۰
کامیون از وی جلوتر است و نمی داند نوبتش کی هست
و کسی هم پاسخگو نیست .راننده دیگری که  10سال
در این مسیر تردد دارد می گوید« :معموال یک هفته
اینطرف مرزیم و چند روز در آن طرف مرز تا بارمان
تخلیهشودوهرباربهچندمیلیونپولاحتیاجداریمزیرا
افغانستانیهاازماپولمیگیرند.دفعهقبلوقتیبهیکی
از ماموران آنها گفتم «هزار تومان کمتر بگیر» مرا چند
ساعت به خاطر همین حرف بازداشت کردند .او ادامه
میدهد :در افغانستان قدم به قدم از ما پول می گیرند؛
برایپاسپورت ۱۵۰هزارتومان،روپاس ۱۵۰هزارتومان،
بیمه ۸۰۰هزار تومان ،خط سیر یک میلیون و ۱۰۰هزار
تومان ،برگشت خط سیر ۹۰۰هزار تومان و» ...
سلیمانییکیدیگرازرانندگانیاستکهازتوقفچند
روزه کامیون و پول بی حساب و کتابی که آن طرف مرز از
رانندگانمیگیرندگالیهدارد.اومیگوید ۵:تا ۶میلیون
تومان پول الزم است تا بارمان در افغانستان تخلیه شود
که از این مبلغ فقط 2/5میلیونش قانونی است و بقیه را
ماموران به بهانه های واهی می گیرند و هیچ رسیدی
هم نمی دهند و مجبوریم این پول را پرداخت کنیم تا
کارمانراهبیفتد.
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پاسکاریمشکالتدردوغارون

آخوندزاده :طی هفته گذشته افزون بر  ۵۰۰دستگاه کامیون حامل انواع سوخت در گذرگاه رسمی دوغارون متوقف شده بود که مشکل آن رفع شد

zرانندگانبالتکلیفاند

در بدو ورود به گمرک ،سری به تیرپارک شهرداری
تایباد میزنیم ،محلی که تریلی ها و کامیونها در آن
متوقفهستند؛مدیرتیرپارکشهرداریتایباددرمورد
گنجایش این پارکینگ میگوید :وسعت تیرپارک ۷
هکتار است که گنجایش ۵۰۰کامیون را دارد و دارای۲
قسمتصادراتوترانزیتاست.میثمنجفیمیافزاید:
ورودی ما قبال ۳۰کامیون بود و راننده زیاد منتظر نمی
ماند ولی االن ورودی به  ۳۰۰دستگاه رسیده و چون
خروجیکامیونبهسمتافغانستانکماست،ظرفیت
پارکینگ تکمیل شده و کامیونها هم اکنون در صف
ورودبهپارکینگهستند.
نجفی میگوید :گمرکی مثل سرخس وضعیت
مشخصی دارد و روزانه ۱۰۰تا ۲۰۰شماره برای خروج
کامیون میدهد و تکلیف راننده مشخص است اما
متاسفانه میزان ورودی گمرک افغانستان مشخص
نیست و به همین دلیل راننده همیشه منتظر است و
یداندنوبتشچهزمانیاست.
نم 
zمشکلاززیرساختهایضعیفافغانستاناست؟

به گفته فعاالن حوزه ترانزیت ،جانمایی غلط
زیرساختهاشاملپارکینگها،ساختمانهایاداری
موجود در گمرک و منطقه ویژه ،باسکول گمرک ،نبود
پارکینگ مجهز قبل از ورود به مرز با ظرفیت کافی و
امکانات استاندارد مطلوب برای ساماندهی و هدایت
کامیونها به خروجیهای مرز ،عدم طراحی مناسب
ورودیها ،خروجیها و مسیرهای تردد محمولهها و
مسافران ورودی و خروجی ،کمبود دستگاه ایکس
ری در منطقه ویژه اقتصادی و استفاده از ایکس ری
گمرک و ...از جمله مشکالت زیرساختی در گمرک
دوغارون است که موجب کندی روند کار در این طرف
مرز شده است.

اما محمد کوهگرد ،مدیر گمرک
دوغارون در پاسخ به موضوع توقف
یک هفته ای کامیون ها میگوید:
ظرفیتمرزافغانستانضعیفاستو
زیر ساختهای آن کامل نیست؛
نقطه اختالفی ما یعنی مسیر  ۳۰۰متری در نقطه صفر
مرزی از اسالم قلعه تا دوغارون که محل ورود و خروج
ناوگان و مسافران دو کشور است ،به دلیل اختالف،
سالهاست تبدیل به زمین ناهموار ،خاکی با چاله های
عمیقوصعبالعبورشدهاستکهخرابیایننقطههمدر
حوزهمسافریوهمکامیونهایکاالتاثیرگذاراستوگاه
واژگونی کامیون باعث بستن مسیر میشود .این موضوع
باید توسط سران دو کشور مرتفع شود .کوهگرد تاکید
میکند :با توجه به نبود ظرفیتها و زیرساختهای الزم
در افغانستان ،وقتی بطور مثال روزانه  ۳۰۰ماشین از
سمت آنها پذیرش میشود و  ۲۰۰۰دستگاه متقاضی
ورود باشند ،طبیعتا توقف  ۱۵ ، ۱۰روزه کامیونها را
شاهدیم .هم اکنون روزانه ۳۵۰دستگاه کامیون ورودی و
 ۳۵۰دستگاه خروجی داریم و بین  ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰
کامیوندرروزدرمرزمتوقفاست.مدیرگمرکدوغارون

درباره دلیل وجود تنها یک باسکول فعال در افغانستان
میگوید:اینموضوعیکیاز دغدغههایمهممابودهودر
جلسات مشترکی که داشتیم بر این مورد تاکیده شده
است ولی ما کشور مقابل هستیم و نمی توانیم به آنها
بگوییم که چرا شما باسکول دیگری نمی زنید  .کوهگرد
در مورد انتقاد مطرح شده در زمینه نبود مدیریت واحد
مرزی در دوغارون تصریح میکند :در مرز دوغارون حدود
 ۱۰تا  ۱۵سازمان است که هر کدام با یک رویه و قانون
خاصخوداداره می شودوهرواحددرباب مرز متناسببا
شرحوظایفخودعملمیکندودرهنگامازدحامدرمرز
ویاایجادمشکل ،درجلسهکمیتههماهنگی(کهمعموال
هر دو هفته یک بار برگزار می شود) موضوع مطرح و برای
رفع آن اقدام می شود او البته اشاره ای هم به درخواست
افزایش ساعت کاری در مرز برای کاهش معطلی ها
میکند و میگوید:گمرگ از ساعت  ۷صبح تا ۱۷:۳۰
فعال است و اگر بخواهیم بصورت  ۲۴ساعته کار کنیم،
طرفمقابلظرفیتپذیرشندارد.مدیرگمرگدوغارون
در مورد گالیه رانندگان بابت اخذ هزینه های اضافی
میگوید :چون این مورد در کشور افغانستان اتفاق می
افتد باید از طریق کانال وزارت امور خارجه پیگیری شود.

نجفی :ورودی ما قبال  ۳۰کامیون بود
و راننده زیاد منتظر نمی ماند ولی
االن ورودی به  ۳۰۰دستگاه رسیده
و چون خروجی کامیون به سمت
افغانستانکماست،ظرفیتپارکینگ
تکمیل شده و کامیونها هم اکنون
در صف ورود به پارکینگ هستند

سریهمبهمشکالتموجوددرمنطقهویژهاقتصادی
میزنیم؛فعاالنحوزهترانزیتدردوغارونازعدماستقرار
و نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل برای کنترل
اسناد حمل ،محدود بودن منطقه ویژه در یک زمین
 50هکتاری که تناسبی با میزان تقاضا و ظرفیت این
منطقه در شرایط فعلی ندارد و قرار داشتن دفتر منطقه
ویژه و کلیه عملیات کاری آن در انحصار یک شرکت
خصوصی (که زمینه ساز عدم رقابت سایر تشکلها و
فعاالناقتصادیودرنهایتباعثانحصارطلبیمیشود)،
بهعنوانبرخیمشکالتدراینمنطقهناممیبرند.

zفازدوممنطقهویژهاقتصادیدوغارونآمادهتحویلاست

حسین آخوندزاده مدیر اجرایی
منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به
اجرایی شدن فاز دوم این منطقه
برای حل بخشی از مشکالت اشاره
میکند و میگوید :فاز دوم منطقه
ویژه دوغارون ۸۷۰۰هکتار است که ۱۴۱۷هکتار آن در
اختیار ماست و آماده تحویل است؛ این زمین ها ابتدا در
نقطه قرمز بود که مشکلش حل شد و مشکل اختصاص
آب در آن هم به زودی رفع می شود .از آخوندزاده درباره
مشکالتیکهبخشخصوصیمطرحمیکندمیپرسیم؛
او میگوید:منطقه ویژه اقتصادی دوغارون از زمان شروع
به کارش روز به روز رو رشد کرده و زیرساخت و امکانات
زیادیچون ۲۲هزارمترمربعانبارمسقف ۳۰،هکتارانبار
روباز ۸،مخزن سوخت یک میلیون لیتری و ...دارد اما در
طرف مقابل ،در بحث زیرساختها همچون باسکول،
جاده آسفالت ،پارکینگ ،ساختمان اداری و ...مشکل
وجود دارد که باید رفع شود؛ بهطور مثال ما ۱۲دستگاه
باسکولداریماماطرفافغانستانی تنهایکباسکولدارند
و یک باسکول دیگر هم در حال راه اندازی است .مدیر
اجرایی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره به به
رایزنی با طرف مقابل در مرز اظهار میکند:هر چقدر هم
روابطدوطرفبرپایهتعاملباشد،وقتی امکاناتمحدود
است ،دست ما هم بسته است.ما بارها و بارها در مورد
نقطه اختالفی رایزنی کردیم و گفته ایم در این نقطه که
چالههای بسیاری دارد ،اگر کامیونی واژگون شود ،کل راه
را مسدود خواهد کرد و باعث ایجاد ترافیک می شود و باز
شدن مجدد مسیر ،زمان زیادی میبرد .آخوندزاده
میافزاید :بخش خصوصی و شرکت های حمل و نقل
بینالمللی به تازگی توافق کرده اند که این قسمت را
آسفالت کنند و والی هرات هم قبول کرده است و
امیدواریم این مشکل چند ساله در آینده ای نزدیک حل
شود .وی در مورد علت توقف چند روزه کامیون ها پشت
مرز میگوید :از اول امسال همه چیز به روز بود و توقف
کامیون چندانی نداشتیم؛ فقط اخیرا به علت نبود
زیرساخت الزم برای پذیرش خودروهای سنگین حامل
سوختدرگمرکافغانستان،معطلیتانکرهایترانزیتی
در مرز دوغارون را شاهدیم .آخوندزاده همچنین افزایش
نیافتن نرخ 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 سوی تاجران افغانستان را از دیگر علتهای متوقف
ماندنتانکرهاوکامیونهایترانزیتیازسویافغانستان
به مقصد مرز دوغارون ایران برشمرده و می افزاید :طی
هفته گذشته افزون بر ۵۰۰دستگاه کامیون حامل انواع
سوخت در گذرگاه رسمی دوغارون متوقف شده بود که
مشکل آن رفع شد .مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی در
مورد سهام این منطقه و انحصارطلبی یکی از شرکتهای
بخشخصوصیهمتصریحمیکند:سهاممنطقهویژهدر
اختیار  ۱۲شرکت و  ۴۵درصد این سهام در مالکیت افراد
بومی منطقه است .وی میگوید :کلنگ منطقه ویژه در
سال  ۸۴توسط رییس جمهمور وقت به زمین زده شدو
شرکت توسعه و عمران دوغارون با بیش از ۱۰۰هزار نفر
سهامدار در قالب شرکتهای تعاونی مرزنشین از مردم
شهرستانهای تایباد و باخرز و  ۶مجموعه فعال اقتصادی
استان به عنوان سازمان مسوول تعیین شد .تمام کارکنان
اینمنطقه ازافرادبومیهستند؛بیشاز ۳۰شرکتتخلیه
و بارگیری ،حدود  ۲۴۰شرکت حمل و نقل ۱۶ ،شرکت
بازرگانی ۳۰ ،نفر پیمانکار در این منطقه فعالند و روزانه
 ۲۵۰۰نفر بطور مستقیم و  ۴۰۰۰نفر غیرمستقیم
فعالیتدارند.

انتقاد رییس سازمان جهاد کشاورزی از ساخت و ساز غیرمجاز برخی دستگاهها

دنیای اقتصاد -رییس سازمان جهاد کشاورزی
خراسانرضویگفت:کمتردستگاهیوجوددارد
که شرکتهای تعاونی آنها اراضی کشاورزی را
نخرند،قطعهبندینکنندوویالنسازند.
محمدرضا اورانی در برنامه الیو
اینستاگرامی با موضوع «برخورد با
زمینخواران کالن ،تغییر کاربری
اطراف کمربند جنوبی مشهد و
رسیدگی به مطالبات زعفرانکاران»
اظهار کرد :سال گذشته دو هزار و  550مورد قلع و قمع
صورت گرفت ،نزدیک به هزار و  114هکتار از اراضی
کشاورزی به حالت قبل برگردانده و بالغ بر 800تبصره دو
ماده 10بهمحضبروزتخلفجلوگیریشد،مدیریتامور
اراضی استان به دلیل این حضور فعال در عرصه حفظ
کاربریموردتشویقسازماناموراراضیکشورقرارگرفت،
اما حجم مشکالت انباشته شده زیاد است .ما بالغ بر 52
هزار ویالی غیر مجاز داریم که بخش زیادی از آنها در

چرا دستگاهها در زمینهای کشاورزی ویال ساختهاند؟

شهرستانمشهدبودهودر 20سالگذشتهبهاینموضوع
کمتوجهیشدهاست.
شرکت تعاونی اکثر دستگاهها اقدام به ساخت ویال در
زمینهای کشاورزی کردهاند
به گزارش ایسنا ،رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط
شرکت تعاونی مسکن برخی دستگاهها و ویالسازی در
آناراضیگفت:ازچنارانگرفتهتامشهدکمتردستگاهی
وجود دارد که شرکتهای تعاونی آنها اراضی کشاورزی
را نخرند ،قطعهبندی نکنند و ویال نسازند .وقتی مردم
دستگاههایاداریراببینندچهکارمیکنند؟
اورانیدرخصوصپرداختطلبزعفرانکارانهمتصریح
کرد :من از کشاورزان و زعفرانکاران عذرخواهی میکنم.
ما با اعتماد مردم حدود 68تن و 834کیلوگرم زعفران را
در قالب طرح حمایتی خرید کردیم و تمام تالش ما این
بود که این 640میلیارد را قبل از عید به کشاورزان بدهیم،
اما در پرداخت تسهیالت که باید به موقع توسط بانکها

قصهمعطلیکامیونهادرمرزهایشرقیتکرارشد

توقف ۱۰۰۰کانتینربار
پشتمرزمیلکافغانستان

به سازمان تعاون روستایی صورت میگرفت ،مشکالتی
پیشآمد.
 470zمیلیاردتومانازبدهیزعفرانکارانپرداخت
شدهاست

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد:
ما تاکنون توانستیم بالغ بر  470تا  480میلیارد تومان را
پرداختکنیمومبلغ 167میلیاردتومانباقیماندهاست.
از 9هزار و 502نفری که زعفران خریداری کردیم ،تا چهار
کیلو و  850گرم تسویه حساب شده و اکنون تمام هم و
غم ما این است که این 167میلیارد تومان را نیز با گرفتن
تسهیالتازبانکپرداختکنیم.شیوعویروسکرونانیزدر
تجارت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشت ،بدین صورت
که هفت درصد در مصرف بخش کشاورزی و حدود 10
درصددرتجارتمحصوالتکشاورزیتاثیرمنفیداشت.
اورانی اشارهای هم به وضعیت کمربند جنوبی مشهد و
اختالفات به وجود آمده در ماههای اخیر در این موضوع
زد و گفت :طرحی در سال 84مطرح میشود و مصوبات را

دنیایاقتصاد -عضوهیاتمدیرهانجمن
صنفی شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی خراسان رضوی گفت :مرز
میلک تقریبا پنج روز است که بسته
شده و حدود هزار کانتینر بار در
بندرعباستوقیفودپوشدهاست.
به گزارش ایسنا ،ابراهیم عطایی در خصوص بسته بودن مرز میلک
افغانستان ،اظهار کرد :مرز میلک تقریبا پنج روز است که بسته
شده و افغانستان برای این کار چند دلیل متفاوت دارد که برخی

میگیرد،حتیمصوبهشورایعالیترافیکوشورایعالی
شهرسازی را اخذ و شروع به اجرا میکند که من بر اساس
پرسوجویی که کردم تاکنون حدود  200هزار میلیارد
تومان هزینه شده و اگر این عدد را به نرخ روز برآورد کنیم،
چیزیبالغبر 1000میلیاردتوماناست.
وی ادامه داد :به این پروژه باید از دو جایگاه نگاه کرد؛ اگر
بگوییمکهپروژهمتوقفشودتکلیفهزینههایانجامشده
چه میشود؟ این یک بحث است ،اما اگر پروژه ادامه پیدا
کند چگونه باید ایرادات را مدیریت و اصالح کرد تا پروژه با
کمترین آسیباجرا شود؟اگرایراد مادربارگذاریهااست
بایدببینیمبرایاجرایاینطرحچکارکنیمتاآسیبیکه
در خصوص بارگذاریها متوجه شهر میشود به وجود
نیایدیاحداقلکاهشپیداکند.درمجموعنمیتوانبهاین
مساله پاسخ صفر یا صد داد و باید این دو روش و همچنین
معایب و محاسن آنها را کنار هم گذاشت و هر کدام که
محاسنبیشترومعایبکمتریداشترااجراکرد.
درموردمحیطزیستنبایددچارافراطوتفریطشویم

خواستهها به حق و برخی ناحق است .وی افزود :یک دلیل این است
کهمیگویندماشینهاییکهسوختقاچاقمیآورند،بعدازجریمه
توقیفمیشوندوباراینماشینهانیزتوقیفمیشود.مابارهاراآزاد
میکنیم ،اما ماشین همچنان توقیف خواهد بود ،در واقع قوانین
ایران اینگونه است که حتی در صورت پرداخت جریمه ،ماشین
بایدتوقیفشود.
عطاییادامهداد:اخذهزینههایاضافیدرایران،کندیورودوخروج
ماشینهادرمرزومشکالتارزیرانندگانافغانستانی،دیگردالیلی
استکهموجبشدهطرفافغانستانیدرمیلکمرزراموقتاببندد.

اورانی خاطرنشان کرد :در مورد محیط زیست نباید دچار
افراط و تفریط شویم ،اما مشکل این است که گاه محیط
زیست را ابزار میکنیم ،محیط زیست مورد نیاز است
اما نباید مسائل دیگر کشور را تحتالشعاع قرار دهد .به
عنوان مثال در درهها و کوهپایهها حریم کیفی 30 ،متر
از هر طرف است ،اگر ما به این حریم کیفی توجه کنیم،
کسی نباید در مناطقی مانند گلمکان ،فریزی ،اخلمد و
تمام روستاهایی که در کوهپایههستند ،زندگیکنند ،آیا
اینامکانپذیراست؟
وی اضافه کرد :برداشت من این است که گاهی ما دچار
افراطوتفریطمیشویم.بهعنوانمثالمااگربهاقتصادنگاه
کنیم؛چرامردمبهبورس،زمین،سکهیاارزرویمیآورند؟
برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند .حال اگر اقتصاد
ما این تالطمها را نداشته باشد چه دلیل دارد که فرد این
کارها را انجام دهند؟ پس ما باید به آن علت توجه کنیم.
اعتقادمنایناستکهباتوجهبهتوسعهمشهدمابایدبرای
ترافیکفکریکنیم.

نالمللی
عضوهیاتمدیرهانجمنصنفیشرکتهایحملونقلبی 
خراسان رضوی تاکید کرد :نزدیک عید قربان است و کاالهای دپو
شده در این مرز باید به افغانستان برسد ،آنها زمانی اعتصاب کردند
که ضربه شدیدی به شیرازه حمل و نقل وارد میشود.
وی بیان کرد :مسوولی از افغانستان به نیمروز آمده و آنجا جلسه
داشتند .این موضوع باید از طریق وزارت امور خارجه انعکاس داده
شود؛ آنها با ایران جلسه خواهند گذاشت تا به نتیجه برسند .ما تنها
 ۵ ،۴روز وقت داریم زیرا بعد از آن عید قربان است که افغانستان
تعطیالتخاصیداردومعلومنیستچهاتفاقیبیفتد.

سامانه ارتباطی3000257701:
اخبار کوتاه

شهردارمشهداعالمکرد

تمهیدات جدید شهری برای مقابله با کرونا
در مشهد

تسنیم-شهردارمشهددرموردتصمیمگیری
درباره محدود کردن اتوبوسرانی در برخی
خطوطکممسافرخبرداد.
محمدرضا کالئی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله
با ویروس کرونا اظهار کرد :در حال حاضر نیازمند
حساس کردن شهروندان نسبت به جدی بودن شیوع مجدد ویروس کرونا
هستیم ،بنابراین باید اطالعرسانی بیشتر حتی به طریق سنتی و استفاده از
بلندگوخودروهایآتشنشانیوغیرهدردستورکارقراردادهشود.ویتصریح
کرد :معاونت عمران ،حمل ونقل و ترافیک و معاونت خدمات شهری نیز باید
نظارتهارانسبتبهاستفادهکارگرانپروژههایعمرانی،کارگرانفضایسبز
و پاکبانان از ماسک به صورت جدی مورد توجه قرار دهند .کالئی با تاکید بر
رعایتفاصلهگذاریاجتماعیگفت:برایناساسبایدازاطراقشهرونداندر
بوستانهایکوچکوفضاهایبستهممانعتوانتظاماتبوستانهانیزنسبت
بهتذکربرایاستفادهکردنمراجعانازماسکوحفظرعایتفاصلهاجتماعی
اقدام کنند و فضاهای بازی کودکان نیز باید همچنان بسته بماند .وی درباره
دورکاری کارکنان شهرداری مشهد برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
نیزافزود:برایجلوگیریبیشترابتالیکارکنانشهرداریبهکرونادورکاری
روزانه حداکثر یک سوم از پرسنل ستادی نیز در دستور کار قرار گیرد.

معاونمیراثفرهنگیاعالمکرد

انجام سرمایه گذاری 700میلیاردی
در مناطق نمونه گردشگری خراسان

ایرنا-معاونسرمایهگذاریوتامینمنابعاداره
کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی خراسان رضوی گفت :تاکنون حدود
هفت هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در
مناطق نمونه گردشگری این استان توسط
بخشخصوصیانجامشدهاست.
احمد دیناری افزود :هماکنون  ۳۳منطقه نمونه گردشگری فعال در
سطوح محلی ،استانی ،ملی و بینالمللی در خراسان رضوی وجود دارد
که مورد بهرهبرداری گردشگران است .وی ادامه داد :منطقه نمونه
گردشگری خراسان رضوی شامل سه ناحیه بینالمللی ،پنج منطقه
ملی ۲۱ ،منطقه استانی و چهار منطقه محلی است .معاون ادارهکل
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت۱۵:
منطقه از مجموع مناطق نمونه گردشگری مصوب در این استان دارای
سرمایهگذارهستند .ویافزود:حجمسرمایهگذاریموردنیازدرمناطق
نمونهگردشگریخراسانرضوی ۲۰هزارمیلیاردریالبرآوردشدهاست.
دیناری ادامه داد :تاکنون در چارچوب تالشها و اقدامات صورت گرفته،
یکسوم از نیاز سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران فعال بخش
خصوصی در ۱۵منطقه نمونه گردشگری خراسان رضوی هزینه شده
است.ویگفت:فعالیتکاملهمه ۳۳منطقهنمونهگردشگریخراسان
رضویحدود ۱۰هزاراشتغالمستقیمایجادمیکند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

فعالیت مدارس مجازی که ماهیت فیزیکی
ندارند ،غیرقانونی است

ایسنا -مدیرکل آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :به مدارس مجازی که در واقعیت،
فضاییفیزیکیوپرسنلینداشتهباشندوصرف ًا
در فضای مجازی فعالیت کند؛ مجوز دادهنشده
استومدرکچنینمدارسیموردتأییدنیست.
قاسمعلی خدابنده درباره شرایط فعالیت مدارس صرفا مجازی اظهارکرد:
بخشی از فعالیتهای آموزشی مدارس دولتی ،غیردولتی ،سمپاد ،نمونه
دولتی و شاهد در کنار مدرسه حقیقی و واقعی که وجود دارد به صورت
مجازی انجام میشود اما این عملکرد به آن معنی نیست که بهرغم
نبودمدرسهواقعی،برایفعالیتمجازیآنمجوزصادرشدهباشد ،درواقع
تاکنون آموزشوپرورش ،مجوزی برای مدرسهای تحت عنوان مدرسه
مجازی صادر نکرد ه است .وی ادامه داد :بنابراین مدارس ،برای جبران
بخشی از عقبماندگیهای درسی دانشآموزان ،فعالیتهایی در فضای
مجازی دارند که این فعالیتها میتواند به صورت آنالین و یا به صورت
بارگزاریشده و آفالین انجامشده و در اختیار خانوادهها قرارگیرد.

معاوندانشگاهعلومپزشکیخبرداد

افزایش تعداد مراکز خدمات جامع سالمت
ویژه کرونا در مشهد

ایرنا -تعدادمراکزخدماتجامعسالمتویژه
بیماران با عالئم مشکوک به کووید  ۱۹در
مشهد با هدف خدماترسانی بهتر از ۱۱به۱۶
مرکزافزایشیافت.
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:
درحالحاضر ۳۴مرکزخدماتجامعسالمتدرمناطقزیرپوششاین
دانشگاه در استان خراسان رضوی فعال هستند که ۱۶مرکز در مشهد و
 ۱۸مرکز در سایر شهرستانهای خراسان رضوی فعالیت دارند.
مهدی قلیان افزود :در این مراکز عالوه بر افزایش تیمهای مراقب
سالمت و پزشکان ،زمان فعالیت نیز از ساعت هشت صبح تا ۲۲افزایش
یافته است .وی ادامه داد :بررسیها نشان داده است که نتیجه افزون بر
 ۴۵درصد از آزمایشهای انجام شده بیماران مشکوک به کووید ۱۹
در مراکز خدمات جامع سالمت مثبت است .معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :طبق دستورالعمل جدید ،آزمایشهای
گرفته شده از مراجعان در مراکز خدمات جامع سالمت محدود شده به
طوریکه افراد باالی  ۶۰سال ،افراد با داشتن بیماریهای زمینهای و
افراد با عالئم تنفسی مشکوک به کرونا مورد آزمایش قرار میگیرند.
وی با اشاره به اجرای نظام ارجاع بیماران مبتال به کووید  ۱۹در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود :مراکز خدمات جامع سالمت ویژه
کرونا به عنوان سطح یک محسوب میشوند و در صورت نیاز به
خدمات تصویربرداری از طریق این مراکز به سطح دو و در نهایت
برای بستری به مراکز سطح سه و بیمارستانها ارجاع داده میشوند.

