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همقسمبرایعبورازبحران
فعاالن اقتصادی خراسان رضوی با مدیریت اتاق بازرگانی دست به کار شدند

زمینکوچکماوگرفتاریهایبزرگمان
حسین ثنایی نژاد *
شیوع ویروس کرونا از شهری در چین به بیش
از هشتاد کشور جهان در زمانی کوتاه نشان
داد که بشر متمدن تا چه اندازه آسیب پذیر
است .تمام این همه علم و تکنولوژی که ما را
تا اعماق فضا برده و رازهای بسیاری از هستی
را گشوده ،در برابر یک موجود میکروسکوپی
عاجز ماند و نتوانست با سرعت الزم چاره ای برای این بیچارگی
بیابد .بشر مدرن سالهاست سرمست از دانش خود ،خویشتن را در
دژی تســخیر ناپذیر می بیند که حل هر مشکلی را می تواند به
سرپنجه علم و تکنولوژی اش بگشاید و آسوده بر روی این سیاره
زیبا بخرامد .به ویژه قدرتمندان و ثروتمندان خویش را در پناه کاخ
ها و سالح هایشان امن و امان می دیدند و متکبرانه آنها را به رخ
یکدیگر می کشیدند و گاهی برای تالقی منافع شان و یا شاید برای
سرگرمی حتی! سربازان و مردم یکدیگر را هدف گرفته و در جنگ
هایــی کثیف ،جنایت می آفریدنــد .به قول ترامپ در حالی که
زیباترین کیک عمرش را در چین میخورد با یک کلمه ،دستور
شلیک ده ها موشک را به خاک سوریه صادر می کرد.
در چنین اوج احساس قدرتی ،ناگهان یک موجود ریز از راه رسید
و بی آنکه از ثروت و قدرت کسی بپرسد به سراغ هر کسی رفت
و گاهی جانش را ســتاند .او چنان ترسناک ظاهر شد که همان
کسی که کیک خوران دست خونین به دورترین نقاط جهان دراز
میکرد ،چندین و چند روز جرات نکرد دست به صورتش بکشد،
مبادا که آن قاتل پنهان از دستانش به درونش فرو خیزد و جانش
بستاند .تا کنون دانشمندان خردمندی بوده اند که خطر نابودی
بشر که سهل است بیم وقوع انقراض کلی در سیاره سبز را گوشزد
کرده اند .سالها قبل دانشمندی به نام کارل سیگن با یک محاسبه
ساده نشان داد که مجموع بمب ها و تاسیسات هسته ای موجود
بر روی کره زمین آنقدر زیاد است که اگر اتفاقی بیافتد و جنگ
هسته ای در گیرد ،تنها در یک بعد از ظهر هراس انگیز ،به ازای
هر ثانیه انفجاری برابر با کل انفجارهای ناشی از بمب هایی که در
جنگ جهانی دوم منفجر شدند ،رخ خواهد داد و در غروب آن عصر
هولناک ،چیزی از موجودات زنده روی زمین باقی نمی ماند! این
خطر هم اکنون نیز وجود دارد.
ادامه در همینصفحه

دنیایاقتصاد-فعاالناقتصادیمیگویندبخشخصوصیدراینروزهای
سخت ،با ایفای مسئولیت اجتماعی خود،در کنار مردم و پیگیر حل
مشکالت آنهاست و چشم انتظار اقدامات دولت و دیگر نهادها نیست.
اوایلهفتهپیشبودکهستادپیشگیریازکرونادراتاقخراسانرضویبه

دستورغالمحسینشافعیتشکیلشدوپایانهفتههمستادپشتیبانی
مردمیمقابلهباویروسکرونادراستانباحضوراستاندار،رئیساتاقایران
و فعاالن اقتصادی آغاز به کار کرد و قرار شد همه بخشهای غیر دولتی در
اینزمینهپایکاربیایند.غالمحسینشافعیهفتهگذشتهتاکیدکردهبود

ادامهیادداشت
اگرچه خطر جنگ هسته ای چنان هراسناک و نابود
کننده همچنان بیخ گوشمان نشسته است ،ولی با ظهور و
شیوعویروسکرونامعلومشدمخاطراتپنهاننابودکننده
دیگری هم هستند که باید نگران شان بود و برایشان چاره
اندیشید.
امروز جهانیان همه در هراس از این موجود ریزند و به
درستی فهمیده اند هیج یک از مظاهر قدرت بشری قادر
نیست از پس آن برآید (الاقل تا قبل از اینکه دیر شده باشد).
این واقعه باید همه مردم جهان را به یک بینش جدید
برساند.جهانیانبایددقیقابهدرکشهودیبرسندکهزمین
ما خیلی کوچک تر از آن است که هر کار دلمان خواست بر
روی آن انجام دهیم بی آنکه آسیب هایش به زندگی روزمره
خودمان بر نگردد .باید مردم دنیا بیدار شوند و بدانند که با
همه این همه تکنولوژی های پیچیده ،چه خطرات مهیبی

برخی از مصوبات این روزهای استانداری و شورای شهر مشهد
برای مقابله با کرونا با مخالفت وزارت کشور روبرو شد

تصویب در مشهد ،تعلیق در مرکز
همینصفحه

بدین پایه توسعه را به بهای تخریب محیط زیست دیوانه
وار ادامه ندهند و به جای آن بر زیرساختهای بهداشتی و
رفاهی متمرکز شوند و بر اصالح روش های زندگی و پرهیز
از اصراف و تجمل گرایی! تا به هنگام بروز چنین حوادثی ،در
جوامع انسانی آمادگی بیشتری برای مقابله و نجات وجود
داشته باشد .حاکمان و قدرتمداران نیز باید بفهمند که کاخ
قدرتشانبسیارآسیبپذیرترازآناستکهخیالمیکنند.
آسیب هایی که خزنده و آرام از البالی درب های پوالدین
حفاظتشدهکاخهایشانعبورمیکندوبیآنکهکمترین
دفاعی داشته باشند گلویشان را گرفته و تا سرحد مرگ می
فشارد و شاید جانشان بستاند که تا کنون نیز چنین کرده
است.بهخودآیندودرسیاستهایخودتجدیدنظراساسی
به عمل آورند ،همین امروز که فردا دیر است.
*عضوهیاتعلمیدانشگاهفردوسیمشهد

تصویبدرمشهد،تعلیقدرمرکز

دنیای اقتصاد -حسن جعفری ،معاون استاندار
خراسان رضوی از ممنوعیت ورود مسافر از استانهای
پرخطر (به لحاظ شیوع کرونا) خبر داده اما طبق اخبار
رسیده به دست ما ،برنامه سفر قطارها از تهران به
مشهد برای پیک نوروزی اعالم شده و روزانه دست
کم 4رام قطار بین این دو کالنشهر در حال تردد است و
این درحالیست که تهران از استانهای پرخطر به شمار
میرود؛ ورود خودرو از شهرهای مختلف هم به مشهد
همچنانصورتمیگیردوخبریازقرنطینهنیست.
باوجوددرخواستمسئوالنشهریواقشارمختلفمردمدر
روزهایگذشتهبرایقرنطینهمشهدازسویاستاندار،ایناتفاق
رقمنخوردهوتنهاخبرهاییاززبانبرخیمسئوالنبرایکاهش
ترددوورودبهمشهدودرخواستآنهاازمردمبهگوشمیرسد.
اما دلیل این درخواستها و عدم دستورات ایجابی برای
قرنطینه مشهد چیست؟ زمزمه هایی است که مسئوالن در
پایتخت اجازه اینکار را به استاندار نمیدهند؛ شاهد این ادعا،
صحبتهایسخنگویوزارتکشوردربارهخودداریازتعطیلی
متروها ،اتوبوسرانی و پایانههای مسافربری است .این دستور
بعدازمصوبهروزشنبهشورایشهرمشهددربارهتعطیلیمترو
و محدودیت تردد اتوبوسهای درون شهری صادر شده است.
هفته پیش هم که استاندار روز شنبه را تعطیل کرد ،وزارت

zدستور اعمال محدودیتهای جدی در خروجی
شهرستانها

اما طی روزهای گذشته و با وجود لغو برخی دستورات
استانی از پایتخت ،مدیران و مسئوالن همچنان به برگزاری
جلساتیبرایمقابلهباکرونااقدامکردهاندودستوراتیهمصادر
شده است؛ علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در
جلسه شورای اداری استان بر لزوم کنترل های جدی از سوی
فرمانداران برای اعمال محدودیتهای جدی در خروجی
شهرستانها تاکید کرد .رزم حسینی با بیان اینکه بر اساس
سیاستهای ستاد ملی کرونا ،در زمینه ورود زائران و مسافران
در ایام تعطیالت نوروز به خراسان رضوی محدودیت هایی
اعمالمیشود،گفت:هیچیکازمراکزاقامتیحقپذیرشزائر
و مسافر را ندارند و از مبداء نباید اجازه سفر به مشهد داده شود.
تمامی مسافرخانهها ،حسینیهها و هتلها نباید مسافران را در
ایامتعطیالتنوروزپذیرشکنند.
اواشارهایهمبهلغومراسمتحویلسالدرحرمرضویکردو
افزود:آستانقدسرضویاخیرادراطالعیهایاعالمکردامسال

صفحه 2

شهردارمشهدبااشارهبهازدسترفتنفرصت
طالییمبارزهباکرونا:

کروناراجدیبگیریم
واکنشاتاقبازرگانیبینالمللی
به نامه رئیس اتاق ایران:

تجهیزاتپزشکیبرایمقابله
باکروناازتحریممعافشود
صفحه 3

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

امکاناتدرمانیمشهد
پاسخگویمسافران
نوروزینیست
صفحه 2

حمایتازمتضرران
شیوعویروسکرونا
همین صفحه

باتصویبتصویبشورایشهرمشهدانجاممیشود

برخیازمصوباتاینروزهایاستانداریوشورایشهرمشهدبرایمقابلهباکرونا،بامخالفتوزارتکشورروبروشد
کشور با مخالفت خود تعطیلی را لغو کرد .لغو این تعطیلیها
در حالیست که وضعیت شیوع کرونا در مشهد روز به روز
بحرانیتر میشود و تعداد بیماران مبتال به این ویروس سیری
صعودی دارد.

چرا مشهد
قرنطینه نمیشود؟

صفحه 4

زمینکوچکماوگرفتاریهایبزرگمان
آنها را تهدید می کنند .باید متوجه شوند عالوه بر اینکه
زندگی پر زرق و برق شان بر روی بشکه ای از بمب های
آماده انفجار قرار دارد ،در برایر شیوع بیماری ها هم بسیار
آسیب پذیر است .باید دریابند محیط زیست کره زمین
دچار خطرات بسیاری است که شاید کرونا کوچکترین آنها
باشد .چه کسی می داند بالهایی که ما بر سر اکوسیستم
زمین آورده ایم فردا چه فاجعه های دیگری را بر سرمان آوار
خواهد کرد .هنوز کسی نمی داند گرم شدن زمین در دهه
هایآیندهچندمیکروبوبیماریدیگررابیدارخواهدکردتا
بهجانجانداراناینزمینکوچکبیافتندوتهدیدیبزرگ
باشندبرایاینزندگیباشکوهیکهطیمیلیونهاسالبر
روی سیاره سبز پدید آمده و دوام آورده است.
فردا که این مشکل حل شد -اگر شد -مردم کشورهای
جهان باید از حاکمان خود بخواهند که سرمایه های مالی و
انسانی را تا بدین اندازه افراطی صرف جنگ افزار نکنند و تا

فرماندارپاسخداد

که«مسئولیتاجتماعیپارلمانبخشخصوصیایجابمیکندتاباهمه
تواندراینحوزهفعالشویم.درواقع،کمیسیونمسئولیتهایاجتماعی
اتاقهمدرهمینراستاوبرایورودموثربهچنینبحرانهاییتشکیلشده
ودروضعیتموجودمیتواندنقشموثریراایفاکند.
صفحه 3

در ورودیهای مشهد هنوز هم تعداد زیادی خودرو با پالکهای استانهای دیگر به خصوص تهران به چشم میخورد  -عکس :محسناسماعیلزاده  /ایسنا

یادداشت

مراسم سال تحویل در حرم مطهر رضوی برگزار نمیشود؛ لذا
باید اطالعرسانی دقیق و گستردهای صورت گیرد و همگی
بسیجشویمتادراینایام،هیچزائرومسافریبهخراسانرضوی
ومشهدمقدسسفرنکند.
البتهاینصحبتهایاستانداردرحالیستکههمچنانتصاویر
فروش بلیت قطار و هواپیما به مشهد در فضای مجازی دست
به دست میشود و ظاهرا عده ای هنوز مساله را جدی نگرفته
اندوبرخیشرکتهایفروشبلیتبامجوزازتهرانهمچنانبه
فروشبلیتهایخودادامهمیدهند.
zغربالگریبهداشتیدر 14نقطهازورودیهایاستان

اما حسن جعفری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری هم با اشاره به آغاز غربالگری بهداشتی در 14نقطه
از ورودیهای استان طی روزهای گذشته در جلسه روز شنبه
ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان تصریح کرد :در
جلسهدیروزمصوبشدکهاینغربالگریشدتبیشتریبگیرد
و اکیپهای مستقر ضمن حضور ویژه ،کلیه مبادی ورودی به
استانراکنترلوافرادیکهمشکوکهستندراشناساییکنند.
وی افزود :همچنین قرار است کلیه سایتهایی که در ارتباط با
اجاره خانه مسافر فعالیت میکنند ،مسدود شوند و از فعالیت
آنهاممانعتبهعملآید.
ادامه در صفحه 2

حمایتازمتضررانشیوعویروسکرونا

دنیای اقتصاد -با ارائه الیحه دو فوریتی از سوی
شهردار مشهد و تصویب شورای شهر ،متضرران
شیوعویروسکروناحمایتمیشوند.
باتصویبشورایشهردرهشتادوهفتمینجلسهعلنی،
به شهرداری مشهد (ستاد ،مناطق ،سازمانها ،شرکتها و
موسساتوابسته)اجازهدادهشدبهمنظورکاهشپیامدهای
اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و مساعدت به
شهروندان مشهد ،نسبت به اجرای اقدامات حمایتی زیر
برایاشخاصحقیقیوحقوقیبخشخصوصیاقدامکند:
بر این اساس عوارض کسب و پیشه سه ماهه اول سال99
از مودیان مشمول ،دریافت نخواهد شد ،اجاره بهای ماهانه
و مالکانه واحدهای تجاری در تملک شهرداری ،سازمانها،
شرکتها و موسسات وابسته در سه ماهه اول سال ،99
برمبنای 50درصد محاسبه و دریافت می شود.
همچنینبدهیهایساختمانیوغیرساختمانیتقسیط
شده قبلی که سررسید مقرر آن از تاریخ 98/12/15تا تاریخ
 99/02/31است در صورت وصول نشدن در موعد مقرر ،تا
اول تیرماه سال 99مهلت داده خواهد شد همچنین اعطای
مهلتیادشدهمشمولمحاسبهافزایشنرخمصوبشورای
پول و اعتبار نمیگردد و چک خوش حسابی بدهی یادشده
بهمیزانمدتمذکور،محاسبهنخواهدشد.

از طرفی ،اعطای مهلت تا ابتدای تیرماه سال ،1399برای
بدهیهای مرتبط با بهای خدمات صدور مجوز فعالیت
از قبیل حمل بار ،تاکسیرانی که توسط شهرداری مشهد
(ستاد ،مناطق ،سازمانها ،شرکتها و موسسات وابسته)
صادر میشود و دریافت  50درصد بهای یاد شده برای سه
ماههمذکور.
کلیهتاکسیهایشهریاعمازخطوط،بیسیموگردشی
هم از ابتدای اسفند 1398تا انتهای خرداد ماه سال1399
از پرداخت آبونمان به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی
رانیمعافخواهندبود.
از سوی دیگر ،برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای تداوم
فعالیت ناوگان بخش خصوصی اتوبوسرانی ،نسبت به

پرداخت علی الحساب مابه التفاوت بهای خدمات شرکت
هایبخشخصوصیبرمبنایتعدادناوگانفعالوبراساس
تراکنش های ماه های مشابه سال قبل و با لحاظ نرخ تورم
اعالمی از سوی مرکز آمار ایران از تاریخ اول اسفند 1398تا
اعالم وضعیت عادی از سوی مراجع ذیربط اقدام شود.
همچنینطبقمصوبهشورا،بهشهرداریمشهد(سازمان
اتوبوسرانی) اجازه داده می شود تسویه بدهی های شرکت
های خصوصی طرف قرارداد ناشی از تامین مالی پرداخت
حقوق و مزایای انتهای سال 1398و علی الحساب هزینه
های ضروری و نیز اقساط تسهیالت واگذاری ناوگان را تا
انتهای خرداد ماه سال 1399به تعویق بیندازد.
عالوه بر این ،در راستای حمایت از کارکنان و کارگران
شاغل در شهرداری مشهد نسبت به ارائه کمک هزینه
حمایتی از محل اعتبارات هزینه ای سال 1398و تا میزان
آمار مورد تایید معاون مالی و پشتیبانی و با هماهنگی شورا
اقدام کند.
در نهایت ،شهرداری مشهد موظف است اثرات بودجه ای
این مصوبه را در تفریغ بودجه سال  1398و اصالح بودجه
سال  1399منعکس نماید .همچنین در ادامه این جلسه
بودجه سال  99شهرداری مشهد نیز به تصویب شورای
شهرمشهدرسید.

دوشنبه  26اسفند 1398
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پیرو شایعه تعطیلی نانواییها مطرح شد

برخی از مصوبات این روزهای استانداری و شورای شهر مشهد برای مقابله با کرونا ،با مخالفت وزارت کشور روبرو شد

مردم نگران کمبود نان نباشند

مهر-رئیساتحادیهنانوایانمشهدبااشارهبهتقاضایکاذبی
که نسبت به تهیه نان ایجاد شده است ،گفت :مردم نگران
کمبودناننباشند؛اگرنیازباشدساعتکارینانواییهاوپخت
راافزایشمیدهیم.
مصطفیکشتگربااشارهبهتقاضایکاذبیکهدرمشهدنسبتبهتهیه
نان ایجاد شده است ،گفت :متأسفانه در دو ،سه روز گذشته به دلیل
شایعاتی که در فضای مجازی بوده ،با افزایش بیش از  ۲۰درصدی
مراجعهمردمبهنانواییهامواجهبودیم.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ادامه داد :مردم نگران تهیه و تأمین
نان نباشند ،اگر نیاز باشد قطعاً ساعت کار نانواییها و مقدار پخت
افزایش مییابد .وی بیان کرد :برآورد داشتیم که با شیوع کرونا با
افزایش  ۳۰درصدی تقاضا مواجه شویم ولی متأسفانه روز گذشته
حضور مردم در نانواییها به حدی بوده که صفهای طوالنی را درپی
داشته است .کشتگر ،این مراجعه مردم را بیش از روزهای قبل عنوان
کرد و گفت :مراجعه زیاد مردم ،موجب طوالنی شدن صفها شده
بود؛ اینگونه تجمعات ،اقدامات ما برای جلوگیری از شیوع کرونا را
تحت تأثیر قرار میدهد .کشتگر با بیان اینکه برخی از مردم رفتار
مناسبی با نانوایان و افراد فعال در واحدهای نانوایی را ندارند ،اظهار
کرد :خیلی از فروشندگان ما در مغازه کار نمیکنند و علت کار
نکردن را برخوردهای مردم در این روزها عنوان کردهاند .وی بیان
کرد :امروز وضعیت بهداشتی نانواییهای مشهد نسبت به قبل ۸۰
درصد بهتر شده البته قطعاً با مدینه فاضله ما متفاوت است .رئیس
اتحادیه نانوایان مشهد ادامه داد :برخی از واحدهای نانوایی به غیر از
رعایت تأکیدات ما در رعایت مسائل بهداشتی ،به صورت خودجوش
اقدام به تهیه و در دسترس قرار دادن وسایل ضدعفونی و بهداشتی
در بیرون نانوایی کردهاند.

توزیع12هزارو 500ماسکتنفسیتوسط
نگهبانهوشمندثمیندرمشهد

ادامه از صفحه اول
جعفری با بیان اینکه محدودیتهای شدیدی در
کنترل تمامی مبادی ورودی به استان نظیر فرودگاه،
راهآهن و پایانه مسافربری اعمال میشود ،عنوان کرد:
از استانهایی که پرخطر هستند ،درخواست میکنیم تا
به مقصد خراسان رضوی مسافر اعزام نکنند ،زیرا از ورود
اینمسافرانجلوگیریبهعملخواهدآمد.ویبیانکرد:
تصمیمات خوبی هم در حوزه مدیریت تردد اتباع بیگانه
اتخاذ شده است .مجددا به مردم استان تاکید میکنم
که وضعیت خراسان رضوی بحرانی است و تقاضا دارم
هماستانیها اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا شاهد
شیوع بیشتر این ویروس نباشیم.
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریخراسان
رضوی گفت :در راستای اقدامات پیشگیرانه و مطابق
مصوبه ستاد مقابله با کرونا خراسان رضوی ،از ترددهای
غیرضروری بین شهرستانی جلوگیری خواهد شد.

تصویبدرمشهد،تعلیقدرمرکز

امیدوار:تاکنون(ساعت 10:30صبحیکشنبه 25اسفندماه)هیچدستورالعملیدرراستایاعمالمحدودیتوکنترلدرمبادیورودیبهماابالغنشده
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zدستورالعملی برای کنترل در مبادی ورودی ابالغ
نشدهاست

البته سرهنگ امیدوار فرمانده پلیسراه خراسان
رضوی در گفتگو با ایسنا با بیان این مطلب که تاکنون
( ساعت  10:30صبح یکشنبه  25اسفندماه) هیچ
دستورالعملی در راستای اعمال محدودیت و کنترل

رزمحسینی :تصاویر فروش بلیت قطار
و هواپیما به مشهد در فضای مجازی
دست به دست میشود و ظاهرا عده
ای هنوز مساله را جدی نگرفته اند و
برخی شرکتهای فروش بلیت با مجوز
از تهران همچنان به فروش بلیتهای
خود ادامه میدهند

در مبادی ورودی به ما ابالغ نشده ،گفت :حجم ترددها
در ورودیهای مشهد نسبت به دیروز افزایش پیدا کرده
ولی در خروجیهای سطح استان و مشهد مشکلی
وجود ندارد.
سرهنگامیدوارافزود:ماوظیف هخودرادرموردکنترل
ترافیک انجام میدهیم ولی کنترل سالمت نه وظیفه
ماست و نه تخصص ما و اگر قرار است کنترلی انجام شود
باید به جادهها نیرو بفرستند تا در کنار نیروهای انتظامی
کنترل سالمت را انجام دهند که متاسفانه این اتفاق
نیفتاده است.
فرمانده پلیسراه خراسان رضوی تصریح کرد :تاکنون
هیچ دستورالعملی در راستای اعمال محدودیت و
کنترل در مبادی ورودی به ما ابالغ نشده است .ولی

فرماندار پاسخ داد:

چرامشهدقرنطینهنمیشود؟
دنیای اقتصاد -مدیر نگهبان هوشمند ثمین از توزیع
12هزار و  500ماسک تنفسی رایگان بین شهروندان
مشهدیخبرداد.
نادر قلیچی گفت :تا امروز توانستهایم بیشتر از 12هزار و 500
ماسک تنفسی را در قالب  2500بسته بین شهروندان به صورت
رایگان توزیع کنیم .وی افزود :در روزهایی که ترس از کرونا از خود
بیماری شایع تر شده بود ،سعی کردیم با دلگرمی و همدلی کمک
حال شهروندان باشیم  .از روزی که مسئولیت اجتماعی خود را تعریف
کردیم به دنبال این بودیم که نقشی در آرامش خانواده ها داشته
باشیم و همیشه برای آنها دلگرمی ایجاد کنیم .قلیچی با بیان اینکه
گام کوچکی در اندازه توان خود برداشتیم اما با لطف و مهربانی بی نظیر
همشهریان رو به رو شدیم ،گفت :از دوستانی که در تامین ماسک ما
را یاری کردند و همکاران مرکز کنترل و امور مشتریان که بسته بندی
استریل پک ها را برعهده داشتند و دوستان درجه یک نگهبان که با
سختی و سرما این بسته ها را به دست مردم رساندند ،سپاسگزاریم.

اطالعیه شماره ۴ستادمردمی پشتیبانی
مقابله با عواقب کرونا

دانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد

 425نفرمبتالیقطعیکرونا
در خراسان رضوی

رییسگروهپدافندغیرعاملوپیشگیریازبحرانشهرداریمشهد:
ستادمردمیپشتیبانیمقابلهباعواقبکرونا-خراسان
رضوی در چهارمین اطالعیه خود آورده است:
بسمه تعالی
تشکیل ستاد مقابله با کرونا به دستور فرمانده معظم کل قوا
در هماهنگی با دولت در این شرایط بحرانی بار دیگر نشان
داد که فرزندان ملت ایران اسالمی که لباس مقدس نیروهای
مسلح را پوشیده اند همیشه مدافع و پشتیبان مردم ایران
بوده و هستند در موضوع مبارزه با ویروس منحوس کرونا
نیز حتما حضور پرتوان نیروهای مسلح در تمام زمینه ها
حامی و پشتیبان ملت بزرگ ایران اسالمی و کمک قدرتمند
برای دولت به ویژه نظام سالمت خواهند بود «ستاد مردمی
پشــتیبانی مقابله با عواقب کرونا » استان خراسان رضوی
ضمن سپاسگزاری از فرمانده معظم کل قوا برای این فرمان
و تقدیراز فرماندهان و پرسنل نیروهای مسلح که همیشه
آماده فدا کردن جان خود برای حفظ ایران و ایرانی هستند،
اطمینان دارد با حضور توان نظامی ،انتظامی و بسیج مردمی
همراه با کمک ملت بخصوص با در خانه ماندن ،بزودی بر این
بحران فائق خواهیم آمد ،این ستاد مردمی با افتخار آمادگی
خود را برای همکاری با ستاد مقابله با کرونا نیروهای مسلح
در خراسان رضوی اعالم میدارد.

سال هجدهم شماره 4851

سولههایبحرانشهرداریدراختیار
دانشگاهعلومپزشکیقرارگرفت

برخی شهرستانها مانند درگز ،گناباد ،تربتجام و
تربتحیدریه به طور خودجوش کارهایی را انجام
میدهند.

استفاده کنیم؛ همچون تجربهای که در عصر معاصر
کشور چین هم بهره برد .مدیران عالی استان و تمامی
افرادی که در قبال مردم مسئولند ،باید متناسب با
ی کنند؛ طی  72ساعت اخیر ،آمار
شرایط تصمیمگیر 
مبتالیان به کرونا و فوتیها افزایش قابل توجهی داشته و
نگرانی جدی ایجاد کرده است.
حیدری با بیان اینکه اطالعرسانی خوبی در سطح
شهر انجام شده و عموم مردم تشویق به حضور در خانهها
شدهاند ،اظهارکرد :با این وجود متاسفانه بازهم شاهد
تردد و رفتوآمد عدهای از شهروندان در فضای عمومی
شهر هستیم که تذکرات را جدی نگرفتهاند.
در چنین شرایطی ،استفاده از ابزارهای قدرت و
حاکمیتی خواست عموم است تا بتوان در جهت کنترل

دنیای اقتصاد -فرماندار مشهد گفت :در هیچ
شهرستانی به معنای واقعی و  100درصد قرنطینه
انجام نشده است .ممنوعیت و محدودیت برای
مشهد ایجاد شده و ما به دنبال قرنطینه خانگی
هستیم.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمدرضا هاشمی شنبه شب
در برنامه اشاره سیمای خراسان رضوی با بیان اینکه «از
 27بهمنماه که ما درگیر انتخابات بودهایم ،جلسه ستاد
مبارزه با کرونا در مشهد تشکیل شد» ،اظهار کرد :ما
برای  520شعبه اخذ رای مواد ضدعفونیکننده تامین
کردیم و  17جلسه برای مقابله با کرونا در شهرستان
مشهدتشکیلشد.
فرماندار مشهد با اشاره به اینکه «خوشبختانه با
کاهش مسافر در پایان سال مواجه هستیم» ،بیان
کرد :در سال گذشته در این ایام بیش از  90قطار
رفتوبرگشت داشتهایم اما در حال حاضر کمتر از 8
قطار در رفتو برگشت داریم .این قطارها با ظرفیت
کمتر از  40درصد است .در حوزه هواپیمایی ،در حال
حاضر  20هواپیما در رفتو برگشت خطوط داریم که
در سال گذشته تعداد خطوط  160پرواز بوده است.
هاشمی با بیان اینکه «در ورودیهای شهر ،تنها

دغدغه ما ماشینهای سواری است» ،خاطرنشان کرد:
مشهد در وضعیت بحرانی قرار گرفته است .آژیر قرمز به
صدا در آمده و وضعیت بسیار خطرناک است .از زائرین
خواهش میکنم که سفر خود را به مشهد کنسل کنند،
ما در زمانهای دیگر پذیرای آنها خواهیم بود .وی
در پاسخ به این سوال که «چرا مشهد قرنطینه نشده
است؟» ،عنوان کرد :در هیچ شهرستانی به معنای
واقعی و  100درصد قرنطینه انجام نشده است .قرار
بر این شد که از  14نقطه استان از سفرهای غیرضرور
جلوگیریکنیم.
فرماندار مشهد ادامه داد :اگر شاهد کاهش ورود
ماشین به شهر مشهد هستیم به این دلیل است که
تصمیم گرفته شد از شهرستانهای خراسان اجازه
ورود به شهر را نداشته باشند ،مگر اینکه به تشخیص
فرمانداران و ستاد مبارزه با کرونا مشهد باشد .ورود
اتوبوسها به شهر مشهد کاهش پیدا کرده است اما
امیدواریم شاهد کاهش هرچه بیشتر مسافران به شهر
مشهدباشیم.
هاشمی در خصوص آخرین وضعیت شهر مشهد،
اظهار کرد :در ستاد شهرستان مشهد تصمیماتی مبنی
بر محدودیتها و ممنوعیتهایی در دستور کار قرار

zازتجربهقرنطینهمرزهاوشهرهااستفادهکنیم

شورایشهرمشهدهمکهروزشنبههشتادوهفتمین
جلسه علنی خود را برگزار کرد؛ پیشنهاد تعطیلی مترو
و محدودیت تردد اتوبوسهای شهری را تصویب کرد؛
موضوعی که ظرف چند ساعت از سوی فرمانداری هم
تایید شد اما یک روز نگذشته ،با دستور لغو این تعطیلی
از سوی وزارت کشور روبرو شد.
محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر در این جلسه
گفت :تا دیر نشده باید از تجربه قرنطینه مرزها و شهرها

حیدری:دولت و وزارت کشور باید
اختیارات الزم را به نماینده عالی خود
در استانها بدهند تا به تناسب شرایط
تصمیمگیریکنندچراکهبهشکل
میدانی در عرصه حضور دارند
گرفته و ایجاد خواهیم کرد .ما نگران شهروندان مشهد
هستیم .وی در خصوص ترافیک روز جمعه در بلوار
وکیلآباد و رعایت نکردن برخی از شهروندان گفت:
اعمال حاکمیت به صورت تذکر و اطالعرسانی است
اما به عنوان رئیس شورای تامین ،با افرادی که رعایت
نکنند برخورد خواهیم کرد.
هاشمی با بیان اینکه «باید حساسیتهای الزم
ایجاد شود» ،تاکید کرد :ما نگران حاشیهشهر هستیم.
باید تصمیم جمعی برای اعمال حاکمیت گرفته شود.
در جلسههای ستاد استانی باید برای اقدام عملی
تصمیمگیری شود .مردم باید به خود قرنطینگی برسند.
وی خاطرنشان کرد :ما ممنوعیتها و
محدودیتهایی برای افرادی که به دستورالعملها
گوش نمیدهند ،اجرا خواهیم کرد .در این راه از
اهر مهای مختلفی استفاده خواهد شد .مثال برای
ماشین تک سرنشین از پلیس راهور استفاده خواهیم
کرد .فرماندار مشهد با بیان اینکه «دغدغه همه ما
سالمت مردم بوده و اولویت دارد» ،عنوان کرد :اگر
وضعیت بدتر شود ،بهگونهای برخورد خواهیم کرد که
خیابانها خلوت شود ،تصمیم برای اقدامات عملی باید
طبق نظر جمعی باشد.

دنیای اقتصاد -طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،تا روز شنبه  24اسفندماه تعداد مبتالیان به
کرونا در خراسان رضوی با  30نفر افزایش به  425نفر
وتعدادفوتیهابادوقربانیجدیدبه 32نفررسید.
«علیاصغرانجیدنی»دبیرکمیتهمراقبتودرمانبیماری
کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت ۲۷۳ :نفر از کل
مبتالیان به ویروس کرونا در این استان ،در مناطق زیرپوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه در مناطق
زیرپوشش سایر دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی
استان هستند .وی ادامه داد :دانشکده علوم پزشکی نیشابور با
 ۶۷نفر مبتال به ویروس کرونا بعد از دانشگاه مشهد ،بیشترین

zبهبودوترخیص 1675بیمارمشکوک بهکرونا

انجیدنی افزود :از  ۳۰بهمن ماه تا  ۲۴اسفند ماه امسال
2685بیمار مبتال به عفونتهای حاد تنفسی و مشکوک به
بیماری کرونا در بیمارستانهای خراسان رضوی بستری
شدهاند که تاکنون 1675نفر آنان بهبود یافته و از بیمارستان
مرخص شدهاند .همچنین 1578نفر از بیماران بستری

شده مشکوک به کرونا در استان خراسان رضوی مربوط
به شهرستانهای زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هستندکهتاکنون ۹۱۳نفرآنانازبیمارستانمرخصشدهاند.
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،تعداد جان باختگان استان خراسان رضوی بر
اثربیماریکروناراکهآزمایشآنهابهطور قطعی مثبت شده
است ۳۲،تنبیانکردوگفت:ازاینتعدادفوتی ۲۰نفر مربوط
به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،شش نفر مربوط به دانشکده
علوم پزشکی نیشابور ۴،نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی
تربتجامویکنفردرحوزهمسئولیتیهریکازدانشگاههای
علومپزشکیتربتحیدریهوگنابادبودهاست.

دنیایاقتصاد -رییسگروهپدافند
غیرعامل و پیشگیری از بحران
شهرداری مشهد گفت :سوله های
بحرانشهرداریتخلیهوضدعفونی
شده و دراختیار دانشگاه علوم
پزشکیمشهدگذاشتهشدهاست
تا درصورت نیاز تجهیز و مورد استفاده قرارگیرد که

امیدواریم با همراهی مردم به مرحله استفاده از این
سولههابرایبستریکردنبیمارانمبتالبهویروسکرونا
نرسیم.
وحید اکلملی همچنین از آغازعملیات ضد عفونی
معابر و اماکن عمومی از سوی گروه های دوام ثامن خبر
داد و افزود :در گام اول از اقدامات گروه های دوام ثامن
آموزش های الزم برای اطالع رسانی و راهکارهای

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به مربیان و سرگروه
های دوام ثامن جهت انتقال به شهروندان ارائه شد.
ویافزود:گامدوم،مشارکتدرضدعفونیکردنمعابرواماکن
عمومیبودکهباهماهنگیهایانجامشدهبامعاونتخدمات
شهری برای جلوگیری از موازی کاری عملیات ضد عفونی
اماکنی که خارج از بحث ضد عفونی بود از سوی گروههای
دوام ثامن آغاز شد.

تعداد بیماران را دارد و پس از آن دانشگاههای علوم پزشکی
تربتجاموسبزواربهترتیببا ۲۷و ۲۴نفربیشترینمبتالیان
به کرونا را دارند .همچنین تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در
دانشگاههایعلومپزشکیتربتحیدریهوگنابادبهترتیب۲۰
و ۱۴نفر است.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

امکاناتدرمانیمشهدپاسخگویمسافراننوروزینیست
دنیایاقتصاد-رئیسدانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت:
امکانات پزشکی و درمانی
موجوددرکالنشهربههیچوجه
در حد پاسخگویی به نیازهای
زائران و مسافران احتمالی ایام
نوروزپیشرونیست.
به گزارش ایرنا ،محمدحسین بحرینی افزود :به همین
خاطر از همه هموطنان عزیر در تمام ایران تقاضا میشود
بطور جد تا زمان پایان بحران ناشی از شیوع ویروس کووید
 ۱۹عامل بیماری کرونا از سفر به مشهد اجتناب کنند زیرا

و کاهش ترددهای شهروندان قدمهای موثری برداشت.
رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه در فضای
کنونی ،احتمال جنگ بیولوژیکی را میتوان متصور بود،
گفت :اگر باورمند به این موضوع هستیم ،پس فرمانده
میدان باید قدرتمند بوده و کنترل و مدیریت شرایط را
دست بگیرد؛ فرماندهای با قدرت تصمیمگیری باال و لذا
دولت و وزارت کشور باید اختیارات الزم را به نماینده عالی
خوددراستانهابدهندتابهتناسبشرایطتصمیمگیری
کنند چراکه به شکل میدانی در عرصه حضور دارند .وی
با تاکیدبرلزوم قطعزنجیره تولید مبتالبهویروس،افزود:
این مهم جز با کاهش تردد ،ماندن در خانه و رعایت نکات
بهداشتی محقق نمیشود؛ تمامی ابزارهای مشوق این
حرکت باید کنترل شود و با خواهشدرمانی نمیتوان
شرایط را مدیریت کرد.
حیدری افزود :با توجه به روند رو به رشد و چشمگیر
ابتال به ویروس کرونا و لزوم حفظ سالمت شهروندان،
بویژه خادمان مردم در عرصه مدیریت شهری ،شهردار
باید تدابیر الزم برای توقف پروژههای عمرانی شهری را
بیندیشدتامشکلیدراینخصوصپیشنیاید؛همچنین
اقدامات انجام شده در حوزه استقبال از بهار نیز تا همین
حدی که انجام شده ،کفایت میکند و بیش از این نیاز به
فعالیتهایبیشترنیست.
البته شهردار مشهد هم در برنامه تلویزیونی اشاره
از توقف برنامه های استقبال از بهار در سطح شهر
خبر داد.

در شرایط کنونی حتی امکانات درمانی موجود پاسخگوی
نیاز خود شهروندان مشهدی و دیگر ساکنان خراسان
رضوینیست.
وی ادامه داد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد امسال به
هیچوجه آمادگی پذیرش میهمانان و مسافران نوروزی
را ندارد بطوری که اگر مسافری نیاز به مراقبت پزشکی
ت درمانی نیست.
پیدا کند ،این دانشگاه قادر به ارائه خدما 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :هماینک
تمامیامکاناتپزشکیودرمانیایندانشگاهفقطبرمهار،
پیشگیری از شیوع ویروس کووید -۱۹و درمان بیماران
بومیدچارعفونتهایحادتنفسیوکرونامتمرکزاست.

وی افزود :بنا بر اعالم نظر تخصصی کارشناسان امور
بهداشت و درمان و پزشکان اپیدمیولوژیست تنها راه
شکست و مهار ویروس عامل بیماری کرونا اقدام جدی
همهمردمبرای«ماندندرخانه»ولغوتمامسفرهایدرون
و برون شهری است.
دکتر بحرینی گفت :برای سفر به مشهد و زیارت حرم
مطهر حضرت امام رضا(ع) همیشه وقت است .هموطنان
عزیز آگاه باشند که اگر در شرایط فعلی اقدام به سفر
کنند بطور حتم نه تنها جان خود و خانوادهشان را بلکه
سالمتی ساکنان بومی شهرهای مبدا و مقصد را نیز به
خطرمیاندازند.
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فعاالن اقتصادی خراسان رضوی
با مدیریت اتاق بازرگانی دست به کار شدند

zبررسیراهکارهابرایحمایتازواحدهایآسیبدیده

تصاویریازاقداماتمعینهایاقتصادیبرایمقابلهباکرونا

همقسمبرایعبورازبحران

دنیای اقتصاد ،زهرا صفدری -فعاالن اقتصادی
میگویند بخش خصوصی در این روزهای سخت،
با ایفای مسئولیت اجتماعی خود ،در کنار مردم
و پیگیر حل مشکالت آنهاست و چشم انتظار
اقدامات دولت و دیگر نهادها نیست.
اوایل هفته پیش بود که ستاد پیشگیری از کرونا در اتاق
خراسان رضوی به دستور غالمحسین شافعی تشکیل شد
و پایان هفته هم ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با ویروس
کرونا در استان با حضور استاندار ،رئیس اتاق ایران و فعاالن
اقتصادی آغاز به کار کرد و قرار شد همه بخشهای غیر
دولتی در این زمینه پای کار بیایند.
غالمحسین شافعی هفته گذشته تاکید کرده بود که
«مسئولیت اجتماعی پارلمان بخش خصوصی ایجاب
میکند تا با همه توان در این حوزه فعال شویم .در واقع،
کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق هم در همین
راستا و برای ورود موثر به چنین بحرانهایی تشکیل شده
و در وضعیت موجود می تواند نقش موثری را ایفا کند.
کسب و کارها خرد و کالن در کشور به واسطه تبعات ناشی
از این بیماری به چالش های جدی دچار شده اند و دولت
باید با همه توان بسته ها و برنامه های حمایتی خود را بنابر
پیشنهاد بخش خصوصی ،به مرحله اجرا درآورد».
ستاد پیشگیری از کرونا در اتاق مشهد با دو کمیته ذیل
خود فعالیتش را شروع کرده است؛ کمیته جمع آوری
و هدفمندسازی کمکهای فعاالن اقتصادی و کمیته
شناسایی موانع و مشکالت بنگاههای اقتصادی استان.
به گفته فعاالن بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی،
شیوع کرونا موضوعی مقطعی نیست که بخش کوچکی

محمودی :قرار است هر مقدار وجوهی
که از سوی جامعه یاوری خراسان
رضوی جمعآوری شود ،به همان مقدار
هم اتاق ایران کمک کند و ابن مبالغ
برای تهیه اقالم مورد نیاز دانشگاه علوم
پزشکیاستفادهشود
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از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد یا تاثیر آن کم باشد ،بلکه
همین حاال هم مشخص است که این حادثه و اتفاق ،اثرات
نامطلوب عمیقی را به ویژه در حوزه اقتصاد گذاشته که
میتواند درازمدت باشد ،بنابراین ورود اتاق به این موضوع
کامال طبیعی است؛ بخشی از کمکهای اتاق به صورت
مادی ،مشاوره دادن و راهنمایی فعاالن اقتصادی است تا
بنگاهها ،کارخانهها و کارگاههای خود را محافظت کنند.
بخش دوم کمکها هم در حوزه شناسایی آسیبهای
ناشی از شیوه کرونا بر بنگاهها و بررسی چگونگی کمک
به آنهاست.
zکمک اتاق بازرگانی برای تامین ملزومات دانشگاه
علومپزشکی

حسین محمودی خراسانی نایب
رئیس اتاق بازرگانی خراسان
رضوی که مسئولیت کمیته جمع
آوری و هدفمندسازی کمکهای
فعاالن اقتصادی را برعهده دارد،
یکی از وظایف این کمیته را جمع
آوری منابع نقدی خوانده و میگوید :این کار توسط جامعه
یاوری خراسان وابسته به اتاق بازرگانی در حال انجام است.
ما اعالم کردیم افراد وجوه خود را به حساب این جامعه واریز
کنند تا ملزومات و نیازهای جامعه علوم پزشکی استان را
که به ستاد مقابله با کرونای استان اعالم شده ،تامین کنیم.
فعالیت این کمیته مقطعی نیست و تا زمان رهایی از این
بیماری ادامه خواهد داشت.
به گفته محمودی قرار است هر مقدار وجوهی که از
سوی جامعه یاوری خراسان رضوی جمعآوری شود ،به
همان مقدار هم اتاق ایران کمک کند و ابن مبالغ برای تهیه
اقالم مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی استفادهشود.
«با کمکهای جمعآوری شده حدود  150هزار ماسک
توزیع کردهایم و اقالم دیگری هم تهیه و به جامعه علوم
پزشکی تحویل داده شده است» .نایب رئیس اتاق مشهد
با بیان این مطلب میگوید :اقالم مورد نیاز را که وارداتی
و یا تولید داخل است ،از استان خودمان و یا از استانهای
دیگر تهیه میکنیم .تاکنون استقبال و همکاری فعاالن
اقتصادی خوب بوده و برخی از آنها مستقیما به صورت
نقدی و یا تهیه کاال و ملزومات پزشکی کمک کردهاند.

محمودسیادتدیگرنایبرئیساتاق
مشهد هم که مسئولیت کمیته
شناساییموانعومشکالتبنگاههای
اقتصادی استان را برعهده دارد ،بر
اهمیت شناسایی موانع تاکید و بیان
میکند:اقدامیکهشایدبتوانددراین
شرایط اثر زیادی داشته باشد این است که ببینیم چگونه
میتوانازواحدهاوصنوفیکهآسیبهایجدیتریدیدند،
حمایت کرد .دو نکته در این میان وجود دارد؛ اول توصیه به
همه فعاالن اقتصادی است تا مراعات حال یکدیگر را بکنند.
بایدفصلمهربانیهاراایجادکنیموبهیادبیاوریمکهدرشروع
فصل بهار و در روزهایی که همه به دنبال فضایی آرام و راحت
هستند ،بسیاری از کارگران بیکار شدهاند و بسیاری از
دارندگان و صاحبان واحدهای صنفی ،گردشگری و حمل و
نقلآسیبهایجدیدیدهاند.
سیادت به راهکارهایی برای این موضوع اشاره میکند؛
موضوعی که البته دولت هم برای آن اعالم آمادگی کرده
است.راهکاراینعضوهیاترئیسهاتاقمشهدایناستکهاز
طریقتماسوارتباطبابخشدولتیدرحوزهمالیات،تامین
اجتماعیوبخشهایمختلفوحتیتعلیقچکهایبانکی،
سررسیدها،معوقاتوبحثهایمختلفدراینحوزه،نهایت
همکاری با بخشهای آسیبدیده صورت گیرد تا فرصت و
فضایی ایجاد شود که آنها بتوانند خود را باز یابند .او عنوان
میکند :راهکار دیگر این است که بخشهای دیگر هر کاری
میتوانند در این حوزه انجام دهند .ما برای این موضوع در
حال رایزنی هستیم و فراخوان دادیم و از دوستان مشورت
طلبیدیم.
zضرورتورودهمهتشکلهابامحوریتاتاق

اما محمدحسین روشنک رئیس
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی
خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت
تشکیلاینستادازسویاتاق،معتقد
استاینستادبایدبهصورتهمهگیر
تشکیلشودوهمهتشکلهاوفعاالن
اقتصادیکهدراینخصوصدلسوزهستند،بامحوریتاتاق
به این عرصه ورود کنند .او میگوید :کار در این ستاد باید در
چهار محور انجام شود؛ محور اول ایجاد روحیه و پشتیبانی از
نظامسالمتاستاناست.محوردومتامیننیازهاستکهباید
بهافرادیکهدرگیراینموضوعهستند،کمکشود.درواقع،
بعدازحمایتوپشتیبانیمعنویوایجادفضایایثاروهمدلی
کادردرمانی،همهبایدتوانخودرابگذارندتانیازهایمختلف
ازجملهنیازهایبهداشتیکهالزمهجامعهامروزاستراتهیه
کنند.مرحلهسومکمکبهمسئوالناستتابتوانندماموریت
خود را انجام دهند و مرحله چهارم ،بررسی عواقب کرونا بر
اقتصاد در حوزههای مختلف از جمله کارگری ،کارفرمایی،
فضایکسبوکاروبهطورکلیدرحوزهکارآفرینیاستزیرا
این روزها همه بخشها از صادرات و صنعت و کسب و
کارهای خرد گرفته تا هتلها ،رستورانها و ...تحت تاثیر این
وضعیتقرارگرفتهوگرفتارشدهاند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی معتقد است
اینکه امروز در مورد عواقب کرونا صحبت کنیم ،زود است.
ما در تجارت خارجی با مشکل جدی مواجه هستیم؛ امکان
صادرات مواد غذایی ،کشاورزی و صنعتی تولیدشده وجود
نداردوتولیداتدرانبارهاماندهاست،بازرگانانهمنمیتوانند
تردد کنند و پولهای آنها برنمیگردد .عواقب دیگری هم
هستکهاکنونامکاننداردبرایآنهابرنامهریزیکنیموباید
ابتدا وضعیت حال را دریابیم و وقتی از حال عبور کردیم ،وارد
مباحثبعدیشویم.
zحمایتازحوزههایمختلفاقتصادیبانسخهایواحد
ممکننیست

محمود امتی دیگر عضو هیات
نمایندگاناتاقمشهدهمدربارهورود
این تشکل در موضوع پیشگیری از
کرونا و چاره اندیشی برای اثرات آن
میگوید :اتاق به عنوان ستاد مركزي
بخش خصوصي با جانمايي در اين
شبكه،ازبعدفرهنگىباترويجونشردستورالعملهايمرتبط
با حوزه هاي مختلف اقتصادي و از بعد مادى با كمك هاي
ماليو بهرهگرفتنازپتانسيلمشاغلوتشكلهاياقتصادي
مرتبط با موضوع بيمارى و حمايت از برنامه ها و سياستهاي

واکنشاتاقبازرگانیبینالمللیبهنامهرئیساتاقایران:

تجهیزاتپزشکیبرایمقابلهباکروناازتحریممعافشود

دنیای اقتصاد -همزمان با شیوع کرونا در ایران،
غالمحسین شافعی رئیس خراسانی اتاق بازرگانی
ایران با ارسال نامهها و درخواستهایی از رئیس
جمهور ومعاوناولاو،رئیسکلبانکمرکزی،رئیس
اتاق بازرگانی بین المللی و رئیس سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور ،برنامه ریزی و تصمیماتی متناسب با
شرایطکنونیراخواستارشد.
شافعی به عنوان رئیس کمیته ایرانی
اتاق بازرگانی بینالمللی در نامهای به
«پال پولمن» رئیس اتاق بازرگانی
بینالمللی  ،ICCخواستار مساعدت
این نهاد بینالمللی و جامعه جهانی
برایارسالتجهیزاتپزشکیبهایران
درشرایطتحری مشد.
پسازانتشارخبرارسالنامهشافعیبهرئیساتاقبازرگانی
بین المللی ،صفحه رسمی این سازمان در توییتر نوشت« :ما
صدایشمارامیشنویموملزمبهکمکرسانیبههرسازمانی
کهنقشیدرجلوگیریازشیوعدارد،هستیم».
اتاق بازرگانی بینالمللی ( )ICCکه نماینده بیش از 45
میلیون بنگاه اقتصادی در  100کشور جهان است ،طی
نامهای از رهبران گروه  )G20( 20خواسته که فورا ً بر سر
تدوین و اجرای یک برنامه عملیاتی جامع بهمنظور مقابله با
اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان موافقت
کرده و اطمینان و ثبات را به اقتصاد جهانی بازگردانند .در
همین راستا «پال پولمن» رئیس و «جان دنتون» دبیرکل

اتاق بازرگانی بینالمللی در نامهای سرگشاده به «سلمان
بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان که کشورش در سال جاری
میالدی ریاست دورهای گروه 20را بر عهده دارد ،از این گروه
خواستهاند که با اتخاذ این اقدامات هماهنگ موافقت کنند:
تضمین دسترسی به اقالم پزشکی ضروری ،تقویت تأمین
مالی در بخش سالمت برای مهار ویروس کرونا و بازگرداندن
اطمینانوثباتبهاقتصادجهانی.
zپیشنهاداتشافعیبهروحانیوجهانگیری

اما رئیس اتاق ایران در اقداماتی دیگر ،در نامهای به دبیرکل
این اتاق ،دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با کرونا را صادر
کرد و خواستار برگزاری جلسات روزانه میان اعضای این ستاد
شد تا بر اساس مسئولیت اجتماعی به سازمانهای مسئول و
هموطنان یاری رسانده شود .این دستور برای اتاق بازرگانی
خراسان رضوی هم صادر شد و ستاد پیشگیری از کرونا آغاز
به کار کرد.
شافعی در نامه ای به رئیس جمهور ،هشت پیشنهاد بخش
خصوصی برای مقابله با آسیبهای اقتصادی ناشی از شیوع
کرونا را مطرح کرد .او خطاب به حسن روحانی با بیان این
نکتهکهکسبوکارهایخدماتیکوچکومتوسطحدود40
درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند ،نوشته
است :با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان
دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی،
ظهور بدهیهای انباشته ،نکول تعهدات مالی و بروز موجی از
ورشکستگیهاوتعطیلیبعضیکسبوکارهاباشیم.
تسهیل فرآیند ثبت سفارش ،اعطای موقت فرصت واردات

بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیالت مالی ارزی و ریالی
برای تأمین مواد اولیه بنگاههای تولیدی و تأمین نیازهای
وارداتی کشور برای پیشگیری ،محافظت و مقابله با ویروس
کرونا ،ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به
بخش خصوصی در الیحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت،
تمدید ششماهه کلیه مزایا و معافیتهایی که موعد آنها به
موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛
نظیرآییننامهافزایشسرمایهازمحلتجدیدارزیابیداراییها
و ...از جمله این پیشنهادات است.
رئیس اتاق ایران همچنین از اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیس جمهور خواست برای واردات اقالم پزشکی تشخیص و
مهارکرونا،سیاستتشویقیدرنظرگرفتهشودوزمینهتأمین
و توزیع سریع ابزارهای مبارزه ،تشخیص و مراقبت مبتالیان
به ویروس کرونا از طریق واردات را فراهم آورد.
شافعی در این نامه ،پیشنهاد کرده است برای سرعت
بخشیدن به تهیه این ابزارها ،برای مدتی محدود ،واردات آنها
با سیاستهای تشویقی ،از جمله اجازه واردات بدون انتقال ارز
مدنظرقراربگیرد.
رئیس اتاق ایران در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی،
پیشنهاد داد زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن اقتصادی
حداقل به مدت  3ماه تمدید شود و در نامهای به معاون قوه
قضائیه هم پیشنهاد داد تا به منظور جلوگیری از رفت و
آمدهای غیرضروری فعاالن اقتصادی به سازمان و نهادهای
دولتی مهلت پلمپ دفاتر اسناد رسمی تا پایان اردیبهشت
 ۹۹تمدیدشود.
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اتخاذ شده در رعايت و پيشگيرى از كرونا ميتواند نقش
مؤثرىداشتهباشد.
امتی تاکید میکند :كرونا خواهد گذشت گرچه تاكنون
ضايعات جاني و مالي در پي داشته و شايد تا مدتي جامعه
درگیر آن باشد .این اتفاق آسيبهاي روحى ،رواني و اقتصادى
را باعث خواهد شد اما ملتى از درون اين بحران خودش را
ترميم و بازسازى خواهد كرد كه هم باور و اعتقاد به ساختن
داشته باشد و هم برنامههاي جامع و مدون .قطعا در اين
مدت حوزههای مختلف به ویژه صادرات ،ترانزيت و حمل و
نقل دچار سكته و ركود و آسيب خواهد شد و انتظار ميرود
مسئوالندخیلدراينامور،بابخشخصوصيمانندبیمارى
كه از اتاق عمل بيرون آمده و دوران نقاهت را سپرى ميكند
رفتاركنند .تسهيلگرىدرامور،اجتنابازكشاندنفعاالن
اقتصادى به تهران و مراكز استان ،توقف در اعمال فشارهاي
مالياتي و بيمه اي و تسهيالت بانكى ،جلب رضايت و اعتماد
بخش خصوصي ،حمايت و كمكهاي مالي ،روان سازى و
سهولت در قوانين و روابط داخلي ،تالش در تقويت روابط
بين المللي از جمله موارديست كه به باور امتی بخش دولتي
ميتواند برای ترمیم آسیبهای بخش خصوصی اعمال
کند .عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور میشود :اگر
حمايتهاي دولت در حوزه مالياتي ،بيمه اي و معوقات
بانكى از خبر به عمل تبديل شود و در عالم واقع شاهد آن
باشيم ،اتفاق خوبي است اما بخش اقتصادي از قبل بيمار،
كهباايناوضاع زمينگيرشدهنيازبهدستگيرىبيشتربرای
سرپا شدن دارد .در حوزه هاي مختلف به تناسب مشكالت و
سطحآسيببایدنسخههايىمختلفتجويزشودزیراحوزه
ترانزيت و حمل و نقل بين المللي ،صادرات ،گردشگرى،
صنعت ،كشاورزي ،معدن ،توليد و ...هر يك مختصات خود
را دارند .عواقب شیوع کرونا دامنگیر اقشار مختلف مردم و
حوزههای گوناگون به ویژه بخش اقتصاد شده است و آنچه
بیش از هر مساله ای در این میان حائز اهمیت است ،وحدت
و یکدلی تمامی بخشها برای عبور از بحران کنونی است.
بخش خصوصی خراسان رضوی همپای مسئوالن دولتی
و دستگاههای اجرایی چه در بعد عاطفی و روحی با ایجاد
کمپینهای مختلف مانند «لبخند امید» و چه از طریق
توزیعاقالمبهداشتیدرمیانواحدهایصنعتیوشناسایی
مشکالت آنها سعی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود دارد.
مسئولیتی که این روزها ایفای آن از سوی تمامی مردم امری
حیاتیاست.

روشنک :این روزها همه بخشها از
صادرات و صنعت و کسب و کارهای
خرد گرفته تا هتلها ،رستورانها و...
تحت تاثیر این وضعیت قرار گرفته و
گرفتارشدهاند

خبر مرتبط

استفادهازظرفیتمعینهایاقتصادی
درجلوگیریازشیوعکرونا

دنیای اقتصاد -دبیر نهاد مردمی اقتصاد
مقاومتی خراســان رضوی از برنامهریزی
برایاستفادهازظرفیتمعینهایاقتصادی
در روند جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در
استانخبرداد.
علیاکبر لبافی در گفتگو با
خبرنگار ما درباره اقدامات
صورت گرفتــه در کمیته
شناسایی موانع کسب و کار
ستاد پیشگیری از کرونا در
اتــاق بازرگانی خراســان
رضوی میگویــد :ما در چند محــور کار را دنبال
نهای
کردیم .در یک محور بررسی میکنیم معی 
اقتصادیچهظرفیتهاییدارندکهمیتواندبهروند
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در استان کمک
کند.درهمینراستا،مواردیرابهمعینهایاقتصاد
مقاومتی ابالغ کرده و دنبــال کردیم و آنها هم در
بخشهــای مختلــف در حــوزه ماموریت خود
اقداماتی انجام دادنــد .لبافی میافزاید :حدود 80
هزارماسکوهمچنینموادضدعفونیکنندهتهیه
وتوزیعشد،عالوهبراینماشینآالتیکهبسیاریاز
معینها به خصوص در حــوزه دام و دامداری برای
سمپاشییاضدعفونیداشتند،دراختیارشهرداری
و مراکزی که مشخص شده بود ،قرار گرفت .او ادامه
میدهــد :گروههای مردمــی معینهای اقتصاد
مقاومتیدربرخیشهرستانهابهخصوصاطراف
شهرمشهدشکلپیداکردکهدرقالببروشورهایی
اطالعرسانی کردند ،این کار در برخی روستاها در
زمینه اطالعرسانی و تامین مواد ضد عفونیکننده
انجام شــد .لبافی میگوید :نکته دوم در خصوص
حفاظت و حمایت از بنگاههای اقتصادی است که
تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند ،به خصوص
بنگاههای کسب و کار خُ رد و کوچک در حوزههای
گردشگریواصناف.مابااعضایشورایگفتوگوی
دولت و بخش خصوصی اســتان ،تشــکلهای
کارفرمایی ،انجمنها و به طــور کلی اعضای اتاق
بازرگانی و عالوه بر آن بخش دولتی و دستگاههای
صادرکنندهمجوزبهصورتتلفنیونیمهحضوری
مکاتبه کرده و نظرات آنها را دریافت و جمعبندی

کردیم و برای اتاق ایران و شورای گفتوگوی دولت
وبخشخصوصیمرکزارسالکردیم.
دبیر نهــاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان
رضوی اضافه میکند :آنها هم از طریق ارتباطاتی
که با دستگاههای تصمیمگیر داشتند ،این نظرات
را منعکــس کردند که منجر بــه تصمیماتی در
حوزههای مالیاتی ،بانکی و بیمهای شــد .اکنون
هم پیگیر بــوده و در حال جمعبنــدی نظرات و
پیشنهادات با توجه به ادامه این وضعیت هستیم.
وی در خصوص حمایتهــای بیمهای ،مالیاتی و
بانکیدولتازبنگاههایاقتصادیگفت:آنچهمادر
مرحله اول استخراج کردیم12 ،مورد و برگرفته از
نظرات تشکلهای بخش خصوصی و دستگاههای
دولتی بود که به ما منتقل شد .این کمکها ،یعنی
کمکهای حوزه بیمهای به صورت مهلت دو یا سه
ماهه و به تاخیــر انداختن پرداختها ،کمکهای
حوزهمالیاتیبهصورتفرصتدادنومعافیتهای
مالیاتی در یک یا دو ماه و یا کمکهای حوزه بانکی
بهصورتطوالنیترکردنزمانپرداختاقساط،به
صورتمقطعیومسکناست.لبافیتاکیدمیکند:
باید به دنبال این برویم که میزان آسیبپذیری در
ب و کارها در چه حد بوده و چقدر استمرار پیدا
کس 
خواهد کرد .هنوز مشخص نیست که این ویروس
تا چه زمانی ادامه پیدا میکند ،اگر مردم حمایت
و کمک کنند ممکن است تا پایان اسفند یا هفته
اول فروردین جمع شــود که آثار آن کمتر خواهد
بود ،اما اگر مردم کمک و همراهی نکنند ،دامنه آن
گســترش یافته و آن زمان میزان خسارت بیشتر
است،بنابرایندرحالحاضرنمیتوانبررسیکرد
که این میزان کمک کفایت میکند یا نه .دبیر نهاد
مردمیاقتصادمقاومتیخراسانرضویمیافزاید:
دولت هم معذوریتهایــی به لحاظ تامین منابع
مالی دارد که باید دیده شود .در یک هفته دیگر تا
پایان سال یا اوایل سال آینده میتوان برآورد کرد
کهاینمیزانکمکهاکفایتاولیهمیکندیانهکه
اگر این ویروس استمرار پیدا کند ،طبیعتا کفایت
نخواهد کرد ،اما اگر اســتمرار نیابد و تا پایان سال
تمامویاحداقلمعکوسشود،آنزمانشایدبتوان
بااینحمایتهاکمککرد.
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خبرنگاران مشهد از پاسخگویی مدیران اقتصادی خراسان رضوی میگویند

اخبار کوتاه

نمرهپاسخگوییمدیراناقتصادیدرسال98
بیشتر خبرنگاران بر این مساله که آقای مس فروش در
اکثر مواقع به روابط عمومی و معاونان خود ارجاع میدهد
تاکید کردند؛ گرفتار بودن او را دلیلی بر پاسخگو نبودن
ایشان دانستند اما معتقد هستند که او سواالت را بی پاسخ
نمیگذارد؛ آن هم به واسطه روابط عمومی خود .البته
به عقیده خبرنگاران ،روابط عمومی ایشان از فعالترین و
پیگیرترینروابطعمومیهاست.
یکی از اهالی رسانه معتقد است که معموال مدیران
اقتصادی به حوزه خود مسلط هستند اما تجربه او در مورد
سازمان صمت ثابت کرده پاسخهایی که از معاونان آقای
مس فروش میگیرد ،بهتر از پاسخهای ریاست سازمان
است.
zبهترینوبدترینمدیراندرپاسخگوییبهخبرنگاران

دنیای اقتصاد ،افسانه آشفته -امروز در دنیایی
زندگی میکنیم که اطالعات ارزش بسیاری دارد و
معیاری برای سنجش است؛ اخبار اقتصادی از آن
دست اخبار جذاب و پرطرفداری است که همواره
مخاطبانخودرابهویژهدردورانیکهکرونابراقتصاد
دنیا سایه افکنده است ،دارد .بنابراین این الزام را به
وجود میآورد که مدیران اقتصادی وضعیت کنونی
رابرایخبرنگارانبهعنواننمایندگانافکارعمومی
تشریحکنند.
خبرنگاران اقتصادی اغلب برای انتشار گزارشهای
اقتصادی خود ،نیازمند استعالم برخی ادعاها و آمارها و
دستیابیبهپاسخسواالتیهستندکهتنهاازعهدهمسئوالن
دستگاههای دولتی برمیآید ،اما گاهی دسترسی به یک
مدیر دولتی چالش اصلی و بزرگ برای خبرنگاران است.
اولین گرفتاری خبرنگار برای دستیابی به این اطالعات،
کاغذبازی و بوروکراسی اداری است که باید هفت خوان
رستم را بگذراند .با این حال ،گاهی با وجود گذراندن مراحل
مختلف،نمیتواندآنپاسخیراکهمدنظرشبودهرابدست
آورد و دستش در پوست گردو مانده است.
دنیای اقتصاد سال گذشته برای اولین بار میزان
پاسخگویی مدیران دستگاههای اقتصادی خراسان رضوی

یک خبرنگار :در مدیران ما ذهنیتی
ایجاد شده که هر چه غیرپاسخگوتر
باشند،راحتترمیتوانندمجموعه
خود را مدیریت کنند و اینگونه کمتر
زیرسوال میروند .در حقیقت گمان
میکنندکهبابتغیرپاسخگوبودنشان
بازخواست نمیشوند و بدین صورت یک
حاشیه امن برای خود ایجاد کردهاند

به خبرنگاران را بررسی کرد .امسال هم این بررسی را انجام
دادیمتاببینیمنسبتبهسالگذشتهچهتفاوتیکردهاست.
دغدغه اصلی خبرنگاران اقتصادی پاسخگویی صریح و
شفافاست؛دراینارزیابینظرخبرنگاران،دبیرانسرویس
اقتصادی و حتی سردبیران مطبوعات و خبرگزاریها را جویا
شدیم .در ابتدای امر همچون سال گذشته شاخصههایی را
درنظرگرفتیمکهبهترتیب«،کیفیتپاسخگویی»«،ارجاع
به معاونان و روابط عمومی»« ،استقبال از خبرنگار برای
مصاحبه»« ،میزان اطالعات مدیران اقتصادی در حوزه
کاری مربوطه» و «میزان دسترس بودن و پاسخگویی
تلفنی»است.
در ادامه به بخشی از نظرات خبرنگاران مطبوعات و
خبرگزاریهای گوناگون درباره «رضا جمشيدي» رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی« ،حسین امیررحیمی»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی« ،محمدرضا مس فروش»
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت«،سیدمحسننظام
خیرآبادی»مدیرکلتامیناجتماعی«،یحیییعقوبنژاد»
مدیرکل امور مالیاتی« ،علی رسولیان» معاون اقتصادی
استاندار« ،امید جهانخواه» ناظر گمرکات« ،علیرضا
جمیع»مدیرکلاستانداردو«حسنمونسان»دبیرشورای
هماهنگیبانکهایخراسانرضویمیپردازیم.
zآیا مدیر سازمان صمت خراسان رضوی پاسخگو
است؟

در لیست مدیران اقتصادی ،آقای مس فروش از
جدیدترین مدیران است که بر کرسی ریاست سازمان
صمتخراسانرضوینشستهوجایگزینراضیهعلیرضایی
شده است .یکی از فعاالن اصحاب رسانه درباره او میگوید:
پیدا کردن او دشوار است و کوتاه پاسخ میدهد اما به مراتب
بهتر از خانم علیرضایی است .گاهی به طور مستقیم پاسخ
میدهد اما در بیشتر موارد به معاونان و روابط عمومی او
ارجاع داده میشویم.
خبرنگار دیگری عنوان میکند :هنگامی که با خانم
علیرضایی تماس میگرفتم ،یا در حال ورود یا خروج از
جلسه ای بودند یا پیامک ارسال میکردند که در جلسه
هستماماآقایمسفروشپاسخگوهستند.

به گفته خبرنگارانی که در این نظر سنجی شرکت
کرده اند ،رسولیان معاون اقتصادی استاندار و مونسان
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان از بهترین مدیران
اهل تعامل با رسانه هستند و بدون اینکه نیازی به ارتباط با
روابطعمومیباشد،معموالاغلباوقاتپاسخگویسواالت
خبرنگاران به صورت حضوری و تلفنی و با رویی خوش
هستند .حتی اگر در جلسهای باشند ،از طریق پیامک
ساعتدیگریراهماهنگمیکنند.البتهبااینکههمحوزه
کاری آقای رسولیان و هم آقای مونسان حوزه گستردهای را
شامل میشود اما کامال بر حوزه کاری خود مسلط بوده و
برخالفبرخیازمدیرانازپاسخدادنطفرهنمیروند.البته
خبرنگاران به این نکته اشاره میکنند که رسولیان معموال
کمی سخت قابل دسترسی است اما هرگاه تلفن خود را
پاسخ بدهد ،به خوبی به سواالت جواب میدهد .اما یکی از
مدیران اقتصادی استان که به مراتب سختتر میتوان او را
یافت و ارتباط گرفت ،جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی است؛ هرچند او یکی از بهترین مدیران استانی
از منظر تسلط بر حوزه کاری خود است و اطالعات دقیق
و جامعی دارد اما هنگامی که حرف از مصاحبه تلفنی یا
حضوری در حاشیه جلسات میشود ،آقای جمشیدی
خبرنگاران را به روابط عمومی خود ارجاع میدهد و بعد از
آن هم ،وارد چرخه بوروکراسی میشود.
یکیازاصحابرسانهدراینبارهمیگوید:آقایجمشیدی

به طور مستقیم پاسخگو و در دسترس نیست و از طریق
روابط عمومی و پیگیری مستمر به سختی میتوان
مصاحبهای گرفت .وقتی هم با روابط عمومی هماهنگ
میکنیم ،دو الی سه روز بعد جوابها به دستمان میرسد.
خبرنگار توقع دارد وقتی با مسئولی تماس میگیرد،
بالفاصلهبهپاسخخودبرسد.
یکی دیگر ار خبرنگاران اظهار میکند :در مدیران ما
ذهنیتیایجادشدهکههرچهغیرپاسخگوترباشند،راحتتر
میتوانند مجموعه خود را مدیریت کنند و اینگونه کمتر
زیرسوال میروند .در حقیقت گمان میکنند که بابت
غیرپاسخگو بودنشان بازخواست نمیشوند و بدین صورت
یک حاشیه امن برای خود ایجاد کردهاند .اگر فشار افکار
عمومی ایجاد شود و برخی از مدیران از این حاشیه امن
بیرونبیایند،نتایجخوبیراشاهدخواهیمبود.
طبق بررسی و گفتوگو با خبرنگاران ،به این نتیجه
رسیدیم که تعدادی از اصحاب رسانه به واسطه روابط
عمومی به راحتی میتوانند به راحتی به پاسخ خود برسند
اما عدهای دیگر از اینکه روابط عمومی به خوبی سواالت
آنها را جواب نمیدهد گالیه مند هستند؛ به نظر میرسد
دلیل آن نوع و نحوه ارتباط رسانهها با مدیران و روابط
عمومیهایشاناست.
zکداممدیراهلتعاملبارسانههانیست؟

به گفته یکی از خبرنگاران ،معموال سازمانهای دولتی
سختپاسخمیدهند.بهجزجمشیدی،ازدیگرمدیرانیکه
ازپاسخدادنطفرهمیرود،میتوانبهمدیرکلامورمالیاتی
استان اشاره کرد .بسیاری از خبرنگاران معتقدند علیرغم
اشرافمطلوبیعقوبنژادبهحوزهمالیات،اودربیشترمواقع
جواب تلفن خود را نمیدهد و در دسترس نیست.
یکی از اصحاب رسانه عنوان میکند :آقای یعقوب نژاد
ارتباط رسانهای ندارد و نمیتوان مصاحبه تلفنی گرفت،
مگر اینکه با پیگیری بسیار بتوان مصاحبه حضوری انجام
دادکهالبتهپاسخهایایشانصریحنیست.
خبرنگار دیگری معتقد است که آقای یعقوب نژاد برای
پاسخگویی اهالی رسانه را به روابط عمومی ارجاع میدهد
اما روابط عمومی هم به نوعی از پاسخ دادن به موقع سر باز
میزند .گاهی هم آقای رئیس شماره مسئول دفتر خود

فرماندار فیروزه مطرح کرد

تعطیلیمعدنفیروزهبرایمقابلهباکرونا

را میدهد که بازهم ارتباط گرفتن و دریافت جواب از این
طریقمحدوداست.
در مورد جهانخواه ناظر گمرکات خراسان رضوی ،نظر
بیشتر خبرنگاران از دیدگاه پاسخگو بودن و اهل تعامل با
رسانهها نسبت به سال گذشته ،مثبت است؛ از طریق تلفن
تقریبا میتوان با او ارتباط برقرار کرد و اگر در جلسه نباشد
به سواالت جواب میدهد .اما یک خبرنگار میگوید :ایشان
اهل مصاحبه است ولی کوتاه پاسخ میدهد و اینکه با آمار و
ارقامدقیقمصاحبهایمفصلبارسانههاانجامدهد،اینگونه
نیست؛ البته این دلیل بر این نیست که بر حوزه خود تسلط
نداشته باشد .یک خبرنگار دیگر معتقد است که جهانخواه
میزاندسترسبودنوکیفیتپاسخگوییخوبینداردامااز
طریق روابط عمومی میتوان به خوبی کار را پیش برد .البته
شایدچندروزیزمانببردتابتوانبهجوابهادستیافتزیرا
درگیر بوروکراسی اداری میشود .این خبرنگار میگوید:
معموال وقتی جوابها به دستم میرسد امضای ایشان
پای برگهای که ارسال کردند ،هست و این یعنی یکی از
معاونانش پاسخ سواالت را داده و با تایید او ارسال شده است.
البتهروندبرایگرفتنپاسخازامیررحیمیمدیرکلامور
اقتصادی و دارایی و جمیع مدیرکل استاندارد ،به همین
صورت است اما برخی خبرنگاران به طور مستقیم با آنها
ارتباط دارند؛ به نظر میرسد شاید این ارتباط هم به خاطر
شناختمدیرانازآنرسانهباشد.یکخبرنگارمعتقداست
اگرحرفازاطالعاتآماریبهمیانبیاید،آقایامیررحیمی
وجمیعمیتوانندکامالمسلطجوابگوباشند.
همچنین برخی اهالی رسانه وضعیت پاسخگویی
خیرآبادی مدیرکل تامین اجتماعی را مثبت ارزیابی
میکنند اما نظر برخی خالف آن است؛ یعنی از منظر در
دسترس بودن و پاسخگویی تلفنی به خوبی عمل نکرده
است و خبرنگاران نتوانستهاند به خوبی ارتباط برقرار کنند.
یکی از خبرنگاران برای شاخصه «استقبال از خبرنگار برای
مصاحبه» میگوید :آقای خیرآبادی از پاسخ دادن سر باز
میزند.همچنیناینخبرنگارسطحاطالعاتاورابراییک
سطحمدیریتیعالیقابلقبولندانستهاست.
باتوجهبهپاسخخبرنگارانونمرهدهیآنهابهشاخصهای
پنجگانه ما درباره هر یک از مدیران ،میانگین امتیاز کسب
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شهردارمشهدبااشارهبهازدسترفتنفرصتطالییمبارزهباکرونا:

کروناراجدیبگیریم

دنیای اقتصاد -شهردار مشهد گفت:
فرصت طالیی را در پیشگیری از شیوع
کرونا از دست داده و آنگونه که باید
رعایت نکردهایم و امیدوارم اینک
دستکمموضوعراجدیبگیریم.
بهگزارشایرنا،محمدرضاکالییشنبهشب
درمصاحبهایتلویزیونیافزود:ماندندرخانه،
کاهش مراودات و تردد در سطح شهر راهکار
قطع زنجیره انتقال این بیماری است و اگر
جدینگیریمقاتلهستیم.ویادامهداد:مردم
باید فکرکنند ممکن استعزیزترین افراد آنها
از جانباختگان کرونا باشند ،افرادی که بیرون
میروند از اینکه ممکن است فردی را به سوی
مرگ ببرند باید عذاب وجدان بگیرند .در
 ۱۰روز گذشته از استاندار خراسان رضوی تا
شورای شهر کمک کردند تا بحران را به صورت

مشخصنشاندهیموبگوییماگرمثلهرسال
یک میلیون نفر در زمان تحویل سال در حرم
مطهررضویباشند،چهفاجعهایرخمیدهد.
کالیی افزود :تصمیم آستان قدس
رضوی برای عدم برگزاری مراسم تحویل
سال بسیار مهم است و محدودیت در اطراف
حرم مطهر رضوی ایجاد خواهد شد .وی
ادامه داد :همچنین با راه اندازی پویش
«سالمت«را»میرسانم» مردم مشهد از
مردم شهرهای دیگر خواهش میکنند به
مشهدسفرنکنند.
شهردار مشهد با بیان اینکه کرونا به مرحله
هم ه گیری رسیده است گفت :مشهد در حال
حرکترویریلمناسبرشداقتصادیبوداما
کروناباعثمشکلشد،بایدبعدازکرونابتوانیم
به همان مسیر قبل برگردیم .وی افزود :تمرکز
جدی ما بر بخش های کم برخوردار است،

دنیای اقتصاد -مدیرعامل سازمان فاوا
شهرداری مشهد ،از توسعه ارائه خدمات غیر
حضوری در شهرداریهای الکترونیک  5منطقه
از مناطق مشهد تا پایان سال جاری خبر داد.
محمدجوادرجائیانبااعالماینخبر
افزود :پیش از این شهرداری مناطق
 8و 12مشهد به صورت الکترونیک
اقدام به ارائه خدمات کرده بودند که
با آغاز به کار شهرداری الکترونیک
منطقه  1در هفته جاری و مناطق
 10و  11در هفته آخر اسفندماه ،تعداد شهرداریهای
الکترونیک مناطق مشهد تا پایان سال جاری به 5

مناطق حاشیه شهر به شدت در معرض خطر
قرار دارد لذا به کمک سایر دستگاهها در این
مناطق اقدامات جدی صورت میگیرد .انرژی
بسیارزیادیگرفتهشدتافقطبهمردمبگوییم
اوضاع بحرانی است.
zتعلیقبسیاریازفعالیتهایشهر

کالیی گفت :به منظور جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا از امشب بسیاری از فعالیتهای
شهر به حالت تعلیق درآمده است .وی افزود:
از روز اول شیوع ویروس کرونا کارهای پرخطر
را تعطیل کرده ایم ،کاشت گل و همچنین
رنگ آمیزی جداول و کارهای این چنینی
نیز از امشب تعطیل می شود .البته بخشی از
کارگران شهرداری به صورت روزمزد فعالیت
می کنند و به خاطر جلوگیری از بیکاری آنان
شورای شهر امروز مصوبه ای داشت که طبق
آن میتوانیم تا پایان سال به کارگران روزمزد

پرداختیداشتهباشیم .ویبابیاناینکهمساله
کروناسهضلعداردگفت:یکبخشحاکمیت
است که باید تصمیمات کالن بگیرد ،بخشی
هممردمهستندکهبسیارتاثیرگذارمیباشند
و بخش سوم نیز سایر تشکل های مردم نهاد
هستند .کالیی افزود :در مدیریت شهری
تاکنونسعیشدهتمامدستورالعملهارعایت
شود تا شرایط قطع زنجیره انتقال ویروس
فراهم شود .وی دفن بهداشتی تمام زباله
های پزشکی و افزایش نظارت در این بخش،
ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی و معابر
شهری را از جمله این اقدامات ذکر کرد و ادامه
داد :قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا با اراده
مردم میسر است.
وی گفت :همچنین به منظور کاهش تردد
و اجتماعات انسانی ،در جلسه علنی شورای
شهر ممنوعیت فعالیت مترو و محدودیت

فعالیت ناوگان اتوبوسرانی تصویب شد که از
روز یکشنبه اجرایی می شود.
شهردار مشهد افزود :در حوزه حمل و نقل
عمومی اگر اختیارات ممنوعیت در استان
وجود نداشته باشد اختیار محدودیت شدید
وجود دارد و تصمیم این است که محدودیت
شدید را اعمال کنیم .وی ادامه داد :طبق
مصوبه شورای شهر در مبادی ورودی مشهد
نیز محدودیت اعمال میشود و اتباع خارجی
که قصد بازگشت به افغانستان را دارند وارد

تاپایانسالمحققمیشود

الکترونیکشدن 5منطقهشهرداریمشهد

خواهد رسید.
وی با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا در سطح
جامعهولزومکاهشرفتوآمدشهرونداندرمحیطهای
عمومی،افزود:باتوجهبهشرایطموجود،روندالکترونیکی
کردن ارائه خدمات در شهرداری مشهد سرعت بیشتری
گرفت و در همین راستا ،اقدامات الزم برای الکترونیکی
شدن شهرداریهای  3منطقه دیگر از مشهد در دهه

پایانی اسفند صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشهد گفت :در شهرداریهای الکترونیک
تمامی خدمات به صورت غیرحضوری ارائه میشود که
عالوه بر تأمین رضایت شهروندان و کارکنان شهرداری،
امکان پیگیری پیشرفت امور را از طریقه سامانه مربوطه
فراهم آورده ،زمان پاسخگویی به درخواستها را کاهش

داده و از صرف وقت و هزینه اضافی برای انجام امور اداری
پیشگیریمیشود.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد همچنین از
امکان مشاهده مراکز درمانی رسیدگی به بیماران مبتال
به ویروس کرونا روی نقشه همراه مشهد خبر داد.
رجائیانبااعالماینخبرگفت:باتوجهبهشیوعویروس
کرونا و با هدف اطالعرسانی مطلوب به شهروندان در این

سامانه ارتباطی3000224800:

شهر مشهد نخواهند شد بلکه اتوبوس ها
مستقیم به مرز دوغارون هدایت می شوند.
وی گفت :در موضوع استقبال از بهار نیز
حدود  ٨٣المان تعاملی که باعث تجمع می
شود ،حذف شد و فعالیت های جشنواره ای
و فرهنگی نیز لغو شد .شهردار مشهد افزود:
در باره شایعات پیرامون کرونا هم اعالم می
کنم که کسی که شهردار است در کف خیابان
است و اولین گزینه برای ابتالست ،اما من
کرونا ندارم.

خصوص ،محل مراکز درمانی ویژه رسیدگی به مبتالیان
این بیماری به صورت یک الیه ویژه روی نقشه همراه
مشهد قرار گرفته است.
وی افزود :شهروندان میتوانند در صورت نیاز به
بررسیهای پزشکی در این زمینه با استفاده از نقشه
همراه مشهد ،از جانمایی نزدیکترین مراکز درمانی
رسیدگی به بیماران کرونا مطلع شوند و با فعال کردن
گزینه مسیریابی در این نقشه الکترونیک ،آسانترین
راه دسترسی به این مراکز را بیابند .در الیه بهداشتی و
درمانی نقشه همراه مشهد ،میتوان محل بیمارستانها،
درمانگاهها ،داروخانهها ،آزمایشگاههای طبی و مراکز
فروش تجهیزات پزشکی را نیز مشاهده کرد.

ایسنا -فرماندار فیروزه گفت :معدن
فیروزه این شهرستان در راستای
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و برای
حفظ سالمت جان کارگران معدن از روز
پنجشنبه  22اسفند تا اطالع ثانوی

تعطیلشد.
ابوالفضلحکیمپوراظهارکرد:بهدلیلاینکهدراینمعدنکارگران
برایانجامفعالیتمجبوربودنددرکناریکدیگرتحرکداشتهباشندو
نیزرطوبتداخلیفضایمعدنامکانانتشاربیشتریبرایویروسرا
داشتازاینروباتمهیداتانجامشدهتعطیلشد.ویبهذخیرهسازی
برداشتها اشاره کرد و افزود :برداشتها به اندازهای هست که چرخه
اقتصاداینمعدنبهخطرنیفتد.
حکیمپور بیان کرد :در حوزه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با
جلساتی که با همین موضوع برگزار شده کلیه تجمعهای مذهبی،
مراسم عروسی و جشنهای ماه رجب ،بازارهای فصلی و نوروزی در
این شهرستان تا اطالع ثانوی تعطیل اعالم شده است .وی گفت:
همچنینضدعفونیوسمزداییسطحمعابر،اماکنعمومی،راهآهن،
پایانه مسافربری ،ادارات و ...با همکاری شهرداری ،دهیاریها ،شبکه
بهداشت و درمان و شورای اداری در حال انجام است.
فرماندار فیروزه اظهار کرد :تمهیداتی در خصوص تعطیلی برخی
کارخانهها و معادن انجام شده که در صورت نیاز برای مقابله با انتشار
این ویروس اعمال خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان خبر داد

 ۳۳عامل احتکار در خراسان رضوی
دستگیرشدند

مهر -فرمانده انتظامی خراسان رضوی از
دستگیری ۳۳متهموکشفمحمولههای
احتکاریموادضدعفونیکنندهخبرداد.
سردار محمدکاظم تقوی گفت :در
اجرای طر حهای ضربتی مقابله قاطعانه با
احتکارکنندگان اقالم مورد نیاز مردم و مواد ضدعفونی کننده،
تیمهای پلیس آگاهی و امنیت عمومی خراسان رضوی وارد عمل
شدند .فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود :مأموران انتظامی در
اجرای این عملیات گسترده و بیامان ۳۳عامل اصلی احتکار اقالم
مورد نیاز شهروندان را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
ویادامهداد:پلیسپسازتکمیلتحقیقاتاولیهباهماهنگیمقام
قضائی ،متهمان را دستگیر و در این عملیات یک هزار و  ۱۴۵لیتر
مایع دستشویی ۱۶،هزار و ۶۰۲عدد ژل ضدعفونی کننده ،یکهزار
و ۱۱۵لیتر الکل ۷،هزار و ۲۶۰لیتر محلول ضدعفونی کننده۹۰۲،
هزار و ۲۸۰جفت دستکش ۲۹۱،هزار و ۵۰۴عدد ماسک و ۶۹هزار
پدالکلیاحتکاریکشفکرد.
سردار تقوی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به
مراجع قضائی معرفی شدهاند ،گفت :از شهروندان عزیز انتظار داریم
ضمنتوجههوشیارانهبهتوصیههایمراقبتیوبهداشتی،درصورت
کسب هرگونه اطالعاتی در رابطه با احتکار کاال و لوازم مورد نیاز
مردم ،مراتب را به فوریتهای پلیسی گزارش دهند تا سودجویان
قانونشکندستگیروبهدستگاهقضائیمعرفیشوند.
فرماندار خواف خبر داد

راهاندازی ایستگاههای تبسنجی در خواف

تسنیم -فرماندار خواف گفت :در جریان
بازدید از ایستگاههای تبسنجی الزم
است همه اقشار مردم به مدیران اجرایی
کمککنندوماهمنظارتهارابیشترکنیم
و به همین منظور ،تیمهای بازرسی با
جدیتوبرایتشدیدنظارتهایبهداشتیودرمانیازقبیل
ضدغفونیوتبسنجیدرسطحشهرستانخوافتشکیل
شد.
حسین سنجرانی اعالم کرد :برای ایجاد ایستگاههای جدید تب
سنجی در دیگر مبادی ورودی شهرستان خواف با تیم کارشناسی
بهداشت و درمان در حال برنامهریزی هستیم و به محض دریافت
تجهیزات الزم ،اکیپ های بهداشتی در مکانهای جدید استقرار
مییابند .فرماندار خواف گفت :گروههای خیرین برای توزیع رایگان
ماسک و مواد ضدعفونی در بین اقشار نیازمند و مستضعف این
شهرستاناعالمآمادگیکردندوقرارگاهثامناالئمهقراراستبخشی
از توان خود را در ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی در شهرستان
خواف قرار دهد .وی یادآور شد :قطار مسافری تهران ،امروز به خواف
میرسد و اکیپ بهداشتی برای تب سنجی مسافران و ماموران قطار
و گندزدایی قطار در ایستگاه راه آهن مستقر شدند .سنجرانی تاکید
کرد:قطعابامشارکتمردمدرپویشدرخانهبمانیمازاینبحرانعبور
میکنیموازافرادیکهاینپویشرارعایتمیکنندتشکرمیشودو
انتظارمیرودجادهها،خیابانهاومعابرشهریوروستاییشهرستان
خواف،خیلیبیشترازوضعیتکنونی،خلوتشود.
مدیرعامل الیت اعالم کرد

تعطیلیپارکحاشیهایالیتدرمشهد

دنیای اقتصاد -مدیرعامل شرکت پارک
هوشمندالیتازتعطیلیپارکحاشیهای
الیتازشنبه 24اسفندماهخبرداد.
محمد مهدی اسدی دراین خصوص گفت:
با توجه به شیوع ویروس کرونا و روند افزایشی
شدید ابتال به این ویروس پارک حاشیه ای از امروز شنبه تا 15
فروردینماهسال 99تعطیلخواهدشد.ویافزود:متاسفانهبراساس
آمارسامانهالیتهرچندکهثبتپالکهایخودروهایغیرمشهدی
کاهشداشتهاماآمارنشانمیدهدکههنوزورودخودروهایجدید
به مشهد زیاد است لذا علیرغم تعطیلی پارک حاشیه ای درخواست
قرنطینهمشهدراداریم.

