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کمبود مواد اولیه موجب زیان تولیدکننده و سود دالالن سالمت و افزایش چندبرابری قیمت ها شده است

برنامهریزی برای توسعه متوازن مشهد

یادداشت

مؤلفههــای مدیریت شــهری ایــن روزها با
دهههای قبل زمین تا آسمان تفاوت دارد.
امــروز نه فقط در حــرف بلکه در واقعیت،
شــهر به مثابــه موجود زندهای به حســاب
محمدرضا حیدری میآید که بــرای ادامه حیات خود نیازمند
رئیس شورای
ملزوماتــی ویــژه از ســوی اداره کننــدگان و
اسالمی شهر مشهد
ساکنانش است.
توســعه و عمران شهر ،عزمی جدی و برنامهای مدون میطلبد و
نمیتوان بدون نقشــه راه در این مســیر قدم از قدم برداشت؛مشــهد
نیز از این قاعده مســتثنی نیست .طی  3سال اخیر در پنجمین دوره
پارلمان شــهری مشــهد تمام همتمــان را بر این گذاشــتیم تا مفهوم
«شــهر برنامه محــور» را در ادبیات و گفتمان مدیریت این کالنشــهر
بگنجانیــم و تــا حــدود بســیار زیــادی موفــق شــدیم .تدویــن برنامه
عملیاتــی  1400-97گــواه همیــن عزم اعضــای شوراســت و اتفاقات
بســیار خوبی را نیز توانســته رقم بزند .با این برنامــه و ریزبرنامههای
ذیل آن است که میتوان در مسیر توسعه متوازن و همگون شهر گام
برداشت و به تحقق عدالت شهری امید داشت.
حــاال میدانیم که بــرای تکمیل خطوط چهارگانه قطارشــهری چه
راهــی را بایــد طــی کنیــم و هر ســال چقدر پــول برای مهمترین مســیر
حملونقل شهرمان کنار بگذاریم؛ آگاهیم که هزینه و درآمد مشهدمان
باید چقدر باشد که برای رتق و فتق امور آن کم نیاوریم؛ از ریز و درشت
نیازهــای عمرانی شــهر و پروژههای روی زمین مانــدهای که باید هرچه
سریعتر جان بگیرند مطلعیم و میدانیم که برای زدودن چهره نازیبای
فقر از حاشیه شهر چه مسیر پر از سنگالخ در پیش داریم.
پنجمین دوره پارلمان شــهری در  3ســال اخیر به پشتوانه رأی باالی
مردم مشهد و تکیه بر آرای کارشناسی متخصصان و همچنین توان قابل
تأمین پرســنل ،کارگــران و کارمندان شــهرداری ،پروژههای نــاکام زیادی
را به ســرمنزل مقصــود برده ،طرحهــای زیادی را آغاز و بــه بهرهبرداری
رسانده و کلید کارهای متعددی را روشن کرده که یا خود آنها را به فرجام
میرساند یا با تحویل خزانهای دلگرم کننده به مدیران بعدی ،در بازهای
کوتاه میتواند آنها انتظار داشته باشد که به مردم هدیه دهند.
تهاتــر بدهیهــای چندهــزار میلیــارد تومانــی شــهر بــه بانکهــا
و همچنیــن دولــت بــه مدیریــت شــهری مشــهد ،یکــی از مهمترین
رهاوردهای حضور شورای پنجم بود که به زعم مدیران ارشد کشوری
در ایــن حــوزه کاری کارســتان به حســاب میآیــد و کمــاکان بهعنوان
آرزویی بزرگ برای کالنشهرها و شهرهای ایران قلمداد میشود .این
حرکت ،جرأت و جســارت انجام کارهای بزرگی را به مدیران شــهری
مشهد داد تا پروژههای ریز و درشتی را در حوزه عمران ،حملونقل و
ترافیک و خدمات شهری کلید بزنند و ماحصل آن افتتاح پروژههای
متعددی همچون تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح و آغاز به کار
طرحهای بزرگی همچون تقاطع چهارسطحی آزادگان باشد.
مردم شریف مشهد بدانند ،همچنان برای عمران و آبادانی شهر
با وجود شــرایط ســخت اقتصادی که این روزها متأثر از شــیوع کرونا،
سخت تر از گذشته هم شده ،با تمام توان و ظرفیت مان کار میکنیم
و از هیچ کوششی در این عرصه فروگذار نخواهیم بود.
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تعادل بازار ماسک با ورود شرکت های دانش بنیان اصفهان
حمیرا حیدریان
خبرنگار

با وجود گذشــت بیش از  6مــاه از جوالن
ویــروس کرونا در کشــور برخالف انتظار و
تصور هنوز ،تب تند آن در برخی استانها
فروکش نکرده و همیــن امرهمگان را بر
آن داشــته تا به یکی از راههای پیشگیرانه
یعنــی مصرف ماســک روی آورنــد تا که
شاید ریسک شیوع ویروس را به کمترین
حد ممکن برسانند .از اینرو بازار مصرف
ماســک همچنــان در اوج قــرار دارد و
متعاقــب آن حاشــیههای تولید ماســک
نیز دا غ اســت و در ایــن میان کمبود مواد
اولیــه از جملــه برچســبهایی اســت که
بر پیشــانی ایــن کاالی پرمصــرف خورده
و موجــب شــده حتــی برخــی واحدهای
تولیــد بهدلیل عــدم تأمین این مــواد کار
قادر به ادامه فعالیت نباشند والجرم راه
تعطیلی را پیش بگیرند.
حمیــد عالیپور یک تولیــد کننده که
کارخانهاش بهعنوان اولین کارخانه تولید
تجهیــزات پزشــکی در کشــور محســوب
میشود به «ایران» گفت :از ابتدای شیوع
بیماری کرونا متأســفانه ما با کمبود مواد
اولیــه مواجــه بودیم و همچنــان هم این
کمبود وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکــه برای مدتی این
کارخانه مجبور به تعطیلی فعالیت خود
شــد ،افــزود :متأســفانه نبــود مــواد اولیه
کافی برای تهیه ماسک باعث اختالل در
میزان تولید شــده است و ما برای چرخه
تولید مجبور هســتیم مواد اولیه را از بازار
آزاد تهیــه کنیم که گاهی قیمت این مواد
تا  6برابر قیمت واقعی آن ارائه میشــود
کــه اصــاً مقــرون بــه صرفه نیســت و ما
تولیدکننــدگان را بــا مشــکل مواجه کرده
است.
وی وجــود قاچــاق مــواد اولیــه و
افزایــش نــرخ ارز بــازار آزاد را یکــی
از عوامــل بازدارنــده در خــط تولیــد

ماســک در کارخانــه هــا دانســت .وی
اظهارداشــت :این کارخانــه تولیدی که
در فالورجان اســتان اصفهان قرار دارد
بــا  250نیــروی شــاغل ســاالنه بیش از
هزار تن انواع باند ،گاز و ماسک تولید و
روانه بــازار میکند که امیدواریم با رفع
مشــکل موجــود رونــد تولیــد همچــون
گذشته ادامه یابد.
ëëرفع مشکل تولید ماسک سه الیه
جانشــین رئیــس ســازمان صنعــت،
معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نیــز
توگــو بــا خبرنگار «ایــران» در این
در گف 
خصوص گفت :استانهای همدان و یزد
تنها اســتانهایی هستند که کارخانههای
تولیــد مــواد اولیــه « ِملــت بلــون» (الیــه
اصلــی فیلتــر تولید ماســک) را در اختیار
دارنــد کــه روزانه حــدود  5هــزار تن برای
کل کشــور این مــواد را تولیــد میکنند که
طبــق مقــررات معاونــت غــذا و داروی
وزارت بهداشــت واحدهــای تولیــدی و
کارخانههایــی کــه دارای مجوزهســتند
براساس میزان تولیدی که دارند سهمیه
دریافت میکنند.
ابراهیم جلیلــی با بیان اینکه در حال
حاضرمشکلی برای تهیه ماسک سه الیه
در استان وجود ندارد ،افزود :از نظر توزیع
ماســک در حال حاضر در ســطح استان
اصفهان هیچگونه مشــکلی وجود ندارد
حتــی در برخــی مجموعههــای اداری
کــه تمرکــز جمعیت بیشــتر وجــود دارد
کیوســکهای توزیع ماســک بــرای ارباب
رجــوع در نظر گرفته شــده کــه میتوانند
خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه از پیک دوم شیوع
بیمــاری ،تقاضــا بــرای مصرف ماســک
افزایش چشــمگیری داشــت افــزود :این
موضــوع نه تنها در ســطح اســتان و ملی
بلکه در کل دنیا با افزایش ســطح تقاضا
مواجه شــدند و طبیعی اســت کــه وقتی
تقاضا از حــد معمول باالتر رفته ،عرضه
کمتــر میشــود مشــکلی کــه کشــورهای
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شد و روزانه بین 40الی 50هزار عدد ماسک در واحدهای
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تولیدروزانه 3میلیونماسکدرروزرسیدهاست
 یک تولیدکننده ماسک  :متأسفانه نبود مواد اولیه کافیبرای تهیه ماسک باعث اختالل در میزان تولید شده است
و ما برای چرخه تولید مجبور هستیم مواد اولیه را از بازار
آزاد تهیه کنیم که گاهی قیمت این مواد تا 6برابر قیمت
واقعی آن ارائه می شود که اصالً مقرون به صرفه نیست و
ما تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است

ترکیــه  ،چیــن و ..نیز بــا آن مواجه بودند.
اما در حال حاضر مشــکل خاصی در این
خصوص وجود ندارد.
جانشــین رئیــس ســازمان صنعــت،
معدن و تجارت اســتان اصفهان ،تعداد
واحدهــایدارای مجــوز در اســتان را 18
مــورد عنوان کــرد و ادامــه داد :هــر واحد
تولیــدی برحســب میــزان تولیــد خــود
ســهمیه مــواد اولیــه دریافــت میکند که

میانگین تولید هر واحد حدود  40هزارتن
در روز اســت که براساس تولید و مجوزی
کــه از معاونت غــذا و دارو برای فعالیت
دارند لیســت واحدهــا آماده و بــه تهران
ارســال و از آنجــا بــرای دریافت ســهمیه
خــود بــه کارخانههــای تولید مــواد اولیه
معرفی میشوند.
وی میــزان هرکیلــو از نــخ مــواد اولیه
تولید ماســک ســه الیه را برابر بــا  50متر

ذکر کرد و بیان داشــت :تعداد واحدهای
تولیــدی کــه بــه تهیــه و عرضــه ماســک
میپردازند بیشــتر از واحدهای ذکر شده
اســت اما بهدلیل اینکه از سوی معاونت
غــذا و دارو وزارت بهداشــت مجــوزی
دریافــت نکردهاند طبیعتــاً نمیتوانند از
سهمیه دولتی برخوردار باشند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی
کارخانــه هــا بهدلیــل کمبــود مــواد اولیه
ناچار به تعطیلی شده یا برای ادامه روند
کار مجبــور به تهیه این مــواد با نرخ چند
برابــر قیمت واقعی در بازار آزاد هســتند
گفت :برخــی واحدهــا و کارخانه ها خود
مســتقیماً مــواد اولیــه را وارد میکنند که
بنا به نرخ ارز و افزایش آن تهیه این مواد
برای آنها بسیار گران تمام میشود.
ëëواردات مواد اولیه ماسک آزاد شد
حســن قاضــی عســگری معــاون
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار
«ایــران» گفــت :بهدنبال شــیوع بیماری
کرونــا تمامی اســتانها بهســمت تولید و
افزایــش ماســک رفتنــد و همیــن عامل
باعث کمبود آن در بازار شد و روزانه بین
 40الی  50هزار عدد ماسک در واحدهای
تولیــدی اصفهــان تولید میشــد کــه این

رقــم در حــال حاضر بــه تولیــد روزانه 3
میلیون ماسک در روز رسیده است.
وی خاطرنشــان کــرد :بــرای جبــران
کمبــود مواد اولیــه چند خــط تولید ماده
اولیــه ماســکهای جراحــی در اســتان
اصفهان فعال شــده اســت کــه با همت
شــرکت دانش بنیــان در شــهرک علمی
تحقیقاتــی ،محققــان موفق به ســاخت
دســتگاه و نیــز مــاده اصلــی الیــه میانی
ماســکهای جراحــی « ِملــت بلــون» در
اســتان اصفهــان شــدهاند کــه در آینــده
نه چنــدان دورشــاهد تولید صفــر تا صد
ایــن خط تولید و توســعه آن در اصفهان
خواهیــم بود کــه همین باعــث متعادل
کردن بازار میشود.
وی در پاســخ به این ســؤال که کمبود
مواد اولیــه باعث افزایش نــرخ این مواد
به چندین برابر در بازار آزاد شده و در پی
آن برخــی کارخانه ها مجبور به تعطیلی
شــدهاند بیــان کــرد :از دو هفتــه قبــل به
منظــور کنتــرل بــازار و توزیــع ،ناظرانــی
از ســوی ســازمان حمایــت از مصــرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان در کارخانه ها
حضور دارند تا تعادل ایجاد شود .ضمن
اینکــه واردات مــواد اولیه نیــز حدود یک
هفتــه پیش آزاد شــد و همین باعث رفع
مشــکل و پایین آمدن قیمــت مواد اولیه
در بــازار آزاد خواهد شــد که تا مدتی قبل
چند برابر نرخ اصلی ارائه میشد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهان
در تولید ماســک پارچهای پیشتاز است
گفت :با توجه به اعالم دانشــگاه علوم
پزشــکی اصفهــان ،ماســک پارچــهای
همان قابلیت محافظتی ماســکهای
جراحــی را دارد و بــا توجــه بــه تأثیــر
اســتفاده از ماســک بــرای پیشــگیری از
بیمــاری کرونا شــهروندان میتوانند از
این نوع ماســک اســتفاده کنند و اجازه
دهنــد تا اســتفاده از انواع ماســکهای
جراحــی بــرای مراکــز درمانــی و کادر
پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

