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گزارش

گزارش خبرنگاران حاکی است برخالف آبان ،محدودیت های کرونا در آذر
با جدیت بیشتری اجرا شد

99/9/1؛مشهدنیمهتعطیلبود

گــروه گـــزارش -اگــر مــی خواستیم بــر اس ــاس تجربه
محدودیت های آبان قضاوت کنیم ،احتمال می دادیم
محدودیت های آذر ماه نیز چندان که باید و شاید جدی
گرفته نشود .در ماه گذشته شاهد دو محدودیت در گروه
های شغلی  3و  4بودیم .یکی تعطیلی اصناف مذکور از
 14تا  24آبان و دیگری تعطیلی این اصناف بعد از ساعت
 18از  20آبان .گزارش های میدانی خبرنگار خراسان
از نقاط مختلف مشهد و شهرستان ها نشان می داد این
محدودیت ها چندان که باید و شاید توسط اصناف جدی
گرفته نشد .اما از روز گذشته محدودیت هــای جدی
تری اعمال شد ،تا شاید آمار  2000بستری کرونایی در
بیمارستان های استان را کاهش دهد .استانی که بیشتر
شهرستان های آن در وضعیت قرمز هستند .با این حال
نوع اعالم و ابالغ این محدودیت ها به گونه ای بود که برای
بسیاریازشهروندانسواالتیراایجادکردهبود،سواالتی
که البته با پاسخ های متفاوت مسئوالن مواجه می شد.
سواالتی دربــاره گروه های شغلی ،وضعیت حمل و نقل
عمومی ،مشاغل خاص و  ...حتی سخنگوی ستاد مقابله
با کرونا در خراسان رضوی که قبل از آغاز محدودیت ها،
مهمانیکبرنامهتلویزیونیبوداطالعدقیقیازهمهابعاد
اینطرحنداشت،اینمواردباعثشدکهاحتمالدادهشود
محدودیت های آذر نیز با جدیت دنبال نخواهد شد.اما
گــزارش خبرنگاران خراسان از اصناف مختلف مشهد،
ادارات دولتی و خصوصی ،ورودی های شهر و همچنین
سایرشهرستانهانشانمیدهددرمجموعمیتواننمره
قبولی به این محدودیت ها داد .هر چند همچنان دلیل
اصلی رعایت نکردن محدودیت ها توسط برخی صنوف
مشکالت اقتصادی است که می طلبد دولت طرح ها و
تسهیالتحمایتیبیشتریبرایایناقشارداشتهباشد.
•نمرهقبولیاصنافدراولینروزمحدودیتهایآذر

اصناف و مشاغل گــروه های  2تا  4شغلی جزو اماکنی
بودند که از روز گذشته باید به طور کامل تعطیل میشدند
که بررسی میدانی خراسان رضوی از این مشاغل در شهر
مشهد نشان داد بیشتر صنوف محدودیت های کرونایی
را رعایت کرده بودند  ،اقدامی که به خوبی توسط برخی از
اصناف صورت گرفته بود نصب تبلیغات و بنر هایی برای
اطالع رسانی فعالیت خود طی این دو هفته به صورت
مجازی و فروش آنالین یا به صورت تلفنی بود که با وجود
محدودیت ها میتوانستند کسب و کار خود را به صورت
مجازی ادامــه دهند و با این راهکار کمی از افت فروش
خوددرایامتعطیالترا جبرانکنند،البته دربیناصناف
ترفندینیزبهوجودآمدهکهبرخی مشاغلمانندفروشگاه
تلفن همراه یا لوازم خانگی یک بنر یا تبلیغ در سر در مغازه
خوداضافهمیکنندوباعنوانتعمیرات(گروه 1شغلی)به
فعالیتخودادامهمیدهند.اماموضوعیکهبیشازاینها
بهچشممیآمدکرکرههاینیمهبازبرخیازاصنافبودکه
بهظاهربستهبودندامابهفعالیتخودادامهمیدادندکهدر
ادامهبهبخشیازآنهااشارهمیشود.درخیابانفلسطین
چندگالریپردهوفروشپارکتوکاغذدیواریفعالبودکه
بعضیازآنهاباکرکرهنیمهبازفعالیتمیکردند.خیابان
احمدآبادنیزجزوخیابانهاییبودکهمحدودیتهااغلب
رعایت می شد اما مشاغلی مثل صرافی  ،ساعت فروشی،
آموزشگاهرانندگی،آبمیوهوبستنیوعینکفروشیهنوز
به فعالیت خود ادامه می دادند .ساعت فروشی که دو در،
یکیدرحاشیهودیگریدرداخلکوچهداشت،درحاشیه
رابستهبودوازداخلکوچهفعالیتمیکرد.قنادی...نیز
بانصببنریفروشخودرابهصورتتلفنیاعالمکردهبود.
درمیدانتقیآباددوکافیشاپ،آبمیوهوبستنی،کفشو
کتابفروشیفعالبودند.درخیاباندانشگاهبازاردانشگاه
بازبودودرخیابانچمران،درکنارکاالهایطبکهمجازبه
فعالیتبودندصنوفیمانندعرضهلوازمورزشیودستگاه
های بدن سازی مثل دوچرخه و تردمیل و کفش طبی هم
فعالبودند.درخیابانسعدیچندخودرویگشتنظارت
بر اماکن عمومی حضور داشتند و پاساژ هایی را که در این

خیابان بودند  ،تعطیل کردند اما مجتمع پردیس  1و چند
فروشگاه عرضه لوازم صوتی و تصویری و بازی های رایانه
ایهمچنانبازبودند.اماازمیدانشهدابهسمتحرممطهر
رعایتمحدودیتهاازسویمشاغلواصنافکمیکاهش
یافت،طالفروشی،ساعتفروشی،سوغات،نقرهفروشیو
کفاشیازجملهاینمشاغلبودندامامهمترازآنهامجتمع
بزرگ سوغات زائر در نزدیکی حرم مطهر بود که کامال باز
بود و به صورت کامل فعالیت می کرد .بازار بزرگ جوهری
نیز در نزدیکی همین مجموعه با دری نیمه باز فعالیت می
کرد.در خیابان نواب صفوی نیز مغازه های سوغات مثل
زرشکوزعفران،نقرهوانگشتروپوشاکومجتمعتجاری
میالد در این بولوار فعالیت می کردند.در میدان و خیابان
 17شهریوربیشترفروشگاههاومجتمعهایبزرگتجاری
تعطیل بود اما چند فروشگاه کفش  ،آجیل و کارواش فعال
بودندومجتمعآسمان 2همبهصورتنیمهتعطیلفعالیت
می کرد.بولوار چمن یکی از خیابان هایی بود که تقریبا
در انتهای آن رعایت محدودیت ها بسیار کم و نامناسب
بود ،مغازه های چاپ و تکثیر ،بنر و تابلو سازی و مهر  ،لوازم
نوزاد،کادوییوپالستیکجات،پوشاکوامالکمشاغلی
بودندکهدراینخیابانفعالیتمیکردند.درخیابانیاس
بولوارعبدالمطلبنیزرعایتمحدودیتهانامناسببودو
مشاغلغیرضروریمثللباسوپوشاک،سیسمونی،لوازم
آرایشی  ،کفش  ،کافی نت  ،لوازم قنادی  ،ساعت فروشی ،
خرازی  ،صوتی و تصویری  ،آرایشگاه مردانه و پالستیک
فروشی فعال بودند  .میوه فروشی ها و نانوایی هایی نیز در
این خیابان بودند که جلوی در آن ها صف های طوالنی با
حداقل  15نفر تشکیل شده بود که تجمع زیادی در پیاده
رویکمعرضاینخیابانبهوجودآوردهبود.البتهدرحاشیه
بولوارعبدالمطلبمحدودیتهابهخوبیرعایتشدهبود
اما در بولوار ابوطالب چند تابلوسازی و چاپ بنر به صورت
کاملفعالیتمیکردند.درخیابانراهآهننیزتمامآژانس
هایمسافرتیفعالبودندکهدربخشنامهمحدودیتهای
کرونایی به آنان اشاره ای نشده است.بولوار امامت و معلم
نیز تقریبا به طور کلی محدودیت ها را رعایت کرده بودند
اما برخی از این اصناف مانند پوشاک و خرازی با کرکره
ای نیمه باز فعال بودند.اما امیر دلداری ،رئیس بازرسی
و نظارت اتاق اصناف مشهد درباره فعالیت اصناف در روز
اول محدودیت های کرونایی گفت :از صبح امروز( دیروز)
 10تیم مشترک فعالیت اصناف را رصد می کنند و می
توانگفتبیشترمشاغلیکهشاملمحدودیتهامیشدند
تعطیل بودند و برخی از مجموعه ها و واحدهای صنفی که
به این محدودیت ها بی اعتنایی کرده بودند نیز با جریمه
و گاه پلمب واحد صنفی روبه رو شدند.وی افزود :مجتمع
آسمان  2تعطیل و فعالیت مرکز سوغات زائر نیز بررسی
خواهدشد.دلداریهمچنیندرخصوصفعالیتاصناف
بهصورتغیرحضوریوواحدهایصنفیکهبااضافهکردن
تبلیغات تعمیرات به کار خود ادامه می دهند نیز اظهار
کرد :از اتحادیه های تلفن همراه و لوازم خانگی خواستیم
تافهرستتمامواحدهاییراکهدرگذشتهپروانهکسبدر
رستههایتعمیراتتلفنهمراهولوازمخانگیگرفتهاند،
ارائهکنندوهمهبازرساناینفهرسترادراختیاردارند،اگر
واحد صنفی بدون داشتن پروانه اقدام به بازگشایی واحد
صنفیبهعنوانتعمیراتوخریدوفروشکند،بهعنوانیک
تخلفصنفیورعایتنکردنمحدودیتهایکروناییبااو
برخوردخواهیمکرد.دربارهفروشاینترنتیوغیرحضوری
برای واحدهای کوچک که با محدودیت رو به رو شده اند و
تعطیلهستندامابهصورتغیرحضوریفعالیتمیکنند
وفروشانجاممیدهندمنعیوجودندارد.همچنینبرای
کارگاههایبزرگوواحدهایبزرگیمانندقنادیکهچند
نفرکارگرهمزمانفعالیتداشتهاندبنابهدرخواستآنان
برایفروشاینترنتیوغیرحضوریازستاداستانیمقابله
باکرونااستعالمکردیمتاتعیینتکلیفکننداماتاآنزمان
اجازهفعالیتندارندوتااطالعثانویتعطیلهستند.احمد
ریوادهمعاونفرماندارمشهدنیزدرتوضیحاتیاظهارکرد:
دربارهصرافیهانیزدربخشنامهآمدهکهمراکزاعتباریو

بانکی و مالی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند اما در
باره صرافی ها دقیقا چیزی بیان نشده که این موضوع در
ستاداستانیبررسیوتصمیمگیریمیشوداماآموزشگاه
های رانندگی تعطیل هستند و با موارد گفته شده برخورد
خواهدشد.آژانسهایمسافرتینیزدقیقادربخشنامهبا
عنوانمراکزارائهخدماتگردشگرینیامدهامابهدلیلاین
کهحملونقلدرونوبرونشهریبهصورتریلی،زمینی
و هوایی محدود نشده است ،این آژانس های گردشگری
نیز می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.فرماندار مشهد
نیز به بازدید های میدانی خود از چند نقطه مشهد برای
ارزیابی رعایت محدودیت ها اشاره کرد و گفت :حدود85
درصدکسبهمحدودیتهایاعمالشدهرارعایتکردند،
در استان بیش از  223هزار کاسب فعالیت می کنند که
از این میزان  114هزار صنف در مشهد هستند.هاشمی
با بیان این که از  114هزار صنف  45هزار صنف در گروه
شغلی یک قــرار دارنــد افــزود :در بازدید های میدانی از
خیابانامامرضا(ع)،منطقهاحمدآباد وامامخمینی(ره)
که اصناف زیادی در آن مناطق فعالیت می کنند  ،تعداد
انگشت شماری محدودیت ها را رعایت نمی کردند که با
دادن تذکر آن ها نیز مغازه خود را تعطیل کردند.وی ادامه
داد :وضعیت مشهد به لحاظ کرونایی قرمز و نامطلوب
است ،اعمالمحدودیتهایدوهفتهایبهایندلیلاست
کهوضعمشهدمطلوبشودتاکسبهدوبارهبهفعالیتخود
ادامه دهند ،اما اگر محدودیت ها رعایت نشود مدت زمان
اعمالمحدودیتهاافزایشمییابدوتمدیدمیشود،زیرا
سالمتمردمبرایمامهمتراست.

ازمیدانشهدا
بهسمتحرم
مطهررعایت
محدودیتهااز
سویمشاغل
واصنافکمی
کاهشمییابد

•کنترلشدیدورودیهایمشهدتوسطپلیس

ورودی ها و خروجی های مشهد توسط پلیس مستقر در
پلیس راه های مشهد در روز اول به شدت کنترل می شد ،
ساعت  11:30روز شنبه در پلیس راه مشهد  -طرق که از
ورودیهایمهمشهرمشهداست،مامورانمستقردراین
ورودی با مشاهده خودروهای با پالک غیر بومی آن ها را
متوقفمیکردندیااگررانندهایبرایورودبهشهرمشهد
اصرارمیکردبااعمالقانونمواجهمیشد،برخیازافراد
نیزکه خودروهایباپالکغیربومیداشتندمدارکیارائه
می کردند که ساکن مشهد هستند و مشکلی برای ورود
به شهر مشهد نداشتند.البته اعمال این محدودیت برای
رانندگانی که کار ضروری در مشهد داشتند مشکل ایجاد
کرده بود .یکی از راننده ها با پالک شهرستان تایباد برای
بیماری فرزندش که روز گذشته نوبت دیالیز داشت  ،می
خواست وارد مشهد شود اما با ممانعت پلیس مواجه شد و
پلیس از او خواست که به شهرستان محل اقامت خودش
برگرددومدرکیهمبرایبیماریفرزندشنداشت.برخی
از راننده ها هم با پالک های غیر بومی می خواستند وارد
مشهدشوندوهرکدامبهانههایمختلفیمیآوردند،ازیک
رانندهکهباپالکشهرستانزاهدانقصدورودبهمشهدرا
داشتپرسیدم:مگراطالعنداشتیدکهورودبهشهرمشهد
با وضعیت قرمز کرونایی ممنوع است و جریمه می شوید؟
وی گفت  :یکی از فامیل ها فوت کرده است ،اگر به مشهد
نمیآمدیمخیلیبدمیشد،بهخدامیخواهیمیکفاتحه
بخوانیم و برگردیم زاهدان.از او پرسیدم :می دانید که هر
 24ساعت جریمه می شوید ؟ او گفت :چه کار کنیم وقتی
فامیلاستمجبوریمجریمههمبدهیم،ایرادیندارد.یکی
دیگرازرانندههاکهباپالکتهرانواردمشهدمیشدادعا
می کرد ساکن قاسم آباد مشهد است اما مدرکی نداشت
کهبهپلیسارائهکندوبااعمالقانونمواجهشد.همچنین
به گفته یکی از پلیس های مستقر در این پلیس راه از زمان
اعمالمحدودیتهامیزان ورودیپالکهایغیربومیبه
مشهدکاهشیافتهاستورضایتبخشاست.
• 600دوربین ثبت تخلفات برای اعمال قانون

سید محمد رضا هاشمی فرماندار مشهد نیز که برای
ارزیابی وضعیت ورودی مشهد به پلیس راه مشهد  -طرق
آمده بود در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد :اگر

یکیازفامیل
ها فوت کرده
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نمیآمدیم
خیلیبد
میشدبهخدا
میخواهیمیک
فاتحهبخوانیمو
برگردیم

پالک های مشهد به اطراف این شهر مثل شهرک های
صنعتی یا روستاها تردد کنند جریمه نمی شوند و در
حوزه جغرافیایی خود می توانند تردد داشته باشد ،اما
اگر پالک مشهدی قصد ورود به یک شهر دیگر را داشته
باشد توسطدوربینهاجریمهخواهدشد.ویادامهداد:
حدود  600دوربین در شهر مشهد به صورت هوشمند
ثبتتخلفاتراانجاممیدهند،اگرپالکهایغیربومی
واردمشهدبشوندتوسطایندوربینهاجریمهمیشوند،
همچنین اگر افراد با پالک های غیر بومی می خواهند
برای کار ضروری وارد مشهد شوند باید مستند قانونی
داشته باشند و با ارائه مدارک به پلیس راهور جریمه از
سامانهحذفمیشود.همچنینسرهنگهادیامیدوار
رئیسپلیسراهفرماندهیانتظامیاستاندرگفتوگو
باخراسانرضویبابیاناینکهثبتتخلفاتمحدودیت
های کرونایی در ورودی های مشهد هم توسط دوربین
ها و هم توسط پلیس انجام می شود افــزود :طرح منع
ورودخودروهایغیربومیبهشهرمشهدودیگرشهرهای
خراسان رضوی به تناسب وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد
شیوعویروسهمهگیرکرونادرهرمنطقه،ازساعتهفت
صبحروزشنبهیکمآذرماهآغازشدهاست ،برایناساس
در شش نقطه از ورودی های جادهای کالن شهر مشهد
موانع استاندارد الزم تعبیه شده و ماموران پلیس در آن
هامستقرهستند.ویهمچنیندرپاسخبهاینسوالکه
افرادیکهدرشهرگلبهارساکنهستندومحلکارآنها
درشهرمشهداستخودرویشانجریمهمیشودیانه؟
گفت:نهآنهامشکلیندارند.همچنینبهگزارشایرنا
سرهنگ امیدوار گفت :مقررات برای ورود خودروهای
غیربومی در شهرهای دارای وضعیت قرمز جریمه ۱۰
میلیونریالیودرسایرشهرهاجریمهپنجمیلیونریالی
درنظرگرفتهاست.
•دولتیهاشلوغوخصوصیهادایر

بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،از اول آذر
(روز گذشته) ادارههــای دولتی به خصوص بانکها،
ادارههـــای بــرق ،گــاز و امثال آن باید نیروهای خود
را به یکسوم کاهش و تا حد امکان خدمات خود را
بهصورتغیرحضوریارائهدهند.همچنینشرکتهای
خصوصی که فعالیت آنها ضرورت ندارد باید تعطیل
شوند .برای بررسی نحوه اجرای مصوبات ستاد ملی
مبارزه با کرونا به برخی ادارههــای دولتی و خصوصی
شهرمشهدمراجعهمیکنیم.
•شلوغینظاممهندسی

ساختمانسازماننظاممهندسیاستاندرخیابانپیام
مشهد اولین ایستگاه ماست ،ازدحام جمعیت جلوی
در ورودی بیشازحد است و نگهبان هر یک دقیقه در را
باز میکند و دو نفر را به داخل راه میدهد .یک ارباب
رجوع کهبهشدتازاینوضعیتناراضیاستمیگوید:
چندینبارازطریقسامانهبرایبررسیوضعیتپرونده
ساختمان خود اقدام کردم اما در نهایت باید برای تایید
بهسازمانمراجعهکنم.اینجاهمجلویدرراگرفتهاند
و یکییکی راه میدهند ،اگر هم مراجعه نکنیم انواع
جریمهرابرایمادرنظرمیگیرند.
•اداره گاز ،برق و استاندارد خلوت

اداره استاندارد ،راه و شهرسازی ،شرکت گاز و اداره
برق مقصد بعدی ماست و شواهد حاکی از آن است که
میزانمراجعهمردمبهاینادارههابهطورجدیکمشده
وتعدادنیروهایاینادارههاحداقلبهیکسومکاهش
یافتهاست.البتهبرخیکارکنانادارهگازوبرقازاینکه
هنوزشهرونداناصراردارندبرایانجامکارهاییمانند
پرداخت قبوض به ادارهها مراجعه کنند گالیه دارند.
عالوهبراینشرکتهایکارگزاریبورسنیزدرخیابان
پیامکام ً
ال فعالهستند.
•شرکتهایفنیومهندسیخصوصیهمچنانفعال

شرکتتوسآبکهیکشرکتخصوصیمشاورهاست
مقصد بعدی ماســت .البی ساختمان شــرکت تقریب ًا
شلوغ است .وقتی دلیل فعال بودن شرکت را از یکی از
مسئوالن این شــرکت جویا میشویم با این پاسخ روبه
رو میشــویم :ما شرکت خصوصی هســتیم و کسی به
ما ابالغ نکرده است که از روز شنبه باید تعطیل باشیم
،تنها خود مدیران شــرکت تصمیم گرفتند که نیروها
را  50درصد کاهش دهند .البته شــرکتهای بخش
خصوصی دیگری مانند دفاتر فنی و مهندسی ،برخی
شرکتهای دانشبنیان و مهندسی دیگر هم در بولوار
خیام و ســجاد دایر و از کارکنان خودخواست ه بودند به
روال عادی سرکار شان حاضر شوند.

•ازدحامدرشعببانکهاوگالیهکارکنان

ایستگاه بعدی ما بانکها هستند .تقریب ًا تمام شعب
بانکیشلوغهستندودلیلاینموضوعمشخصاست؛
تعداد کارکنان بانکها یکسوم شده است اما تعداد
اربــاب رجــوع هامانند روزهــای گذشته اســت .بانک
کشاورزی در بولوار دستغیب و بانک صــادرات شعبه
چهارراه بزرگمهر از این شعب بودهاند .وقتی دلیل این
ازدحامراازیکیازمتصدیانشعببانکیجویامیشویم
اینپاسخرامیشنویم:مردمهنوزمانندروزهایعادی
به بانک مراجعه میکنند ولی تعداد کارکنان بانکها
کاهشیافتهاست.اینموضوعباعثشدهتعدادبیشتری
از شهروندان داخل شعبه تجمع کنند و در انتظار خالی
شدن باجه برای دریافت خدمات باشند .درواقع این
محدودیتهایجدیدهمبهضررمراجعهکنندگانوهم
بهضررکارکنانبانکهاستزیراشلوغیبانکهانهتنها
کاهشنیافتهبلکهبیشترهمشدهاست.
•پستیها سرشان شلوغ شده

اداره پست شعبه سجاد نیز یکی از مراکز دیگری است
که بسیار شلوغ است .یکی از متصدیان میگوید  :با
شیوع کرونا استفاده از خدمات پستی هم بیشتر شده
است به همین دلیل مراجعه مردم به این مراکز بیشتر
شده است که این رویه بهطورجدی سالمت کارکنان
مراکزپستراتهدیدمیکند.
•جوالنکرونادردفاترپیشخوان

دفاتر پیشخوان دولت نیز از دیگر مراکز کام ً
ال شلوغ
هستندکهبهجرئتمیتوانگفتیکیازمراکزاصلی
همهگیری ویروس کرونا همین دفاتر پیشخوان دولت
هستند زیرا بسیاری از خدمات دولتی به این دفاتر
واگذارواینموضوعباعثشدهاستکهمیزانمراجعه
شهروندانبهایندفاتربهشدتافزایشیابدواینمراکز
بهجوالنگاهکروناتبدیلشوند.
•برخوردباشرکتهایخصوصیغیرتولیدی

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری مشهد دراینباره
به خراسان رضوی میگوید :شرکتهای خصوصی که
فعالیت تولیدی ندارند مجاز به فعالیت نیستند مانند
شرکتهایفنیومهندسیکهادارهکلراهوشهرسازی
بایدبهاینشرکتهاممنوعیتفعالیتراابالغمیکرد
و درصورتیکه گزارشی درباره فعالیت این شرکتها
به دبیرخانه ستاد منعکس شود برخورد قانونی با آنها
انجام میشود.احمد ریواده درباره ازدحام شهروندان
در دفاتر پیشخوان دولت نیز میگوید :شلوغی دفاتر
پیشخوان را ما نیز در بازدیدهای خود مشاهده کردیم
و جلسات متعددی دربــاره رفع مشکل و جلوگیری از
ازدحام جمعیت در این دفاتر داشتیم  ،عالوه بر این با
دفاتری که الزامات بهداشتی و فضای الزم برای ارائه
خدمات را نداشته باشند برخورد خواهد شد .طی
یکی دو روز آینده  10عامل اصلی مراجعه مــردم به
دفاتر را شناسایی و امکان ارائه این خدمات بهصورت
غیرحضوری را بررسی می کنیم تا از مراجعه مردم
به دفاتر جلوگیری کنیم.دبیر ستاد مبارزه با کرونای
شهرستانمشهدهمچنینباتاییدشلوغیبرخیشعب
بانکها بعد از اجرای محدودیتها میگوید :از ابتدای
اجــرای ایــن محدودیتها و کاهش تعداد کارکنان
بانکها برخی شعب با ازدحام ارباب رجوع ها مواجه
شدهاندوهمکارانحوزهبانکهاتقاضاهاییدراینباره
داشتهاند .بنابراین ما گزارشی دراینباره تهیهکردهایم
و حتم ًا در ستاد استانی مبارزه با کرونا مطرح خواهیم
کرد که سالمت کارکنان بانکها در این محدودیتها
مدنظر قرار بگیرد و تصمیمات الزم گرفته شود که مث ً
ال
بهجای کاهش تعداد نیروها تعداد شعب کاهش یابد.
معاون فرماندار مشهد درباره شلوغی ادارههای پست
نیز میگوید :بعد از شیوع ویروس کرونا مردم ترجیح
میدهند خرید و اخذ خدمات را بهصورت پستی انجام
دهندواینکارباعثشدهاستکهدفاترخدماتپستی
شلوغتروپرکارترشوندوماحتم ًااینموضوعراپیگیری
خواهیم کرد تا سالمت مراجعهکنندگان و کارکنان
ادارههایپستتأمینشود.
•بررسیمحدودیتهایکروناییدرشهرستانها

گزارش خبرنگاران خراسان از شهرستان های خلیل
آباد ،تربت جام ،کاشمر ،ســرخس ،قوچان ،طرقبه،
نیشــابور ،تربت حیدریه و سبزوار نشــان می دهد که
تقریبا تمام ادارات یا نمایندگی های آن ها با یک سوم
نیرو اول هفته را شــروع کردنــد و بیشــتر واحدهای
صنفی مشمول تعطیلی بسته بودند.

