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گزارش

یکتریلیمشکالتوچرخپنچرصادراتوترانزیت
فشارهایخارجیوبرخیکجسلیقگیهای
داخلی،صادراتراازمبدأتامقصددرچنبره
مشکالتمتعددگرفتارکردهاست.
رفـــع تعهد ارزی ،تــســهــیــات بانکی،
تحریم ها و دشواری تبادل پول ،همراهی
نکردنکشورهایدوستدررفعمشکالت،
وجود رقبای سرسخت ،دستورالعمل ها
و بخشنامههای خلقالساعه ،کمبود
واگــن ،قوانین و مقررات غیرحمایتگرانه
در حــمــل و نــقــل بــخــشــی از مشکالت
صادرکنندگان خراسان رضوی است که
در این استان مرزی ،بار سنگین مسئولیت
صادرات کاال به کشورهای آسیای میانه را
برعهدهدارند.بااینحالآمارگمرکنشان
می دهد که صــادرات از خراسان رضوی
با وجود این که صادرکنندگان در تامین
مواد اولیه با مشکل مواجه بوده اند ،رشد
خود را حفظ کرده است.به گــزارش ایرنا
هادی نبی زاده ،عضو هیئت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان خراسان رضوی نبود بیمه،
حمایت های بانکی ،نبود رایزن بازرگانی
در کشورهای هدف صادراتی برای دادن
کمک های اطالعاتی و تسهیل صادرات
را از دیگر مشکالت صادرکنندگان ذکر و
بیان کرد :هرچند گمرک همراهی زیادی
در حل مشکالت صادرکنندگان داشته
است اما برخی نهادهای دیگر همراهی
نکرده اند و این مسئله باعث افزایش هزینه
های صــادرات شده است.علی محمدیان
نایبرئیساتحادیهصادرکنندگانخراسان
رضــوی نیز گفت :در کنار همه مشکالت
صادرکنندگان بــرای صــدور کــاال ،برخی
بیسلیقگیهایمدیریتپیشیناقتصادی
کشور،کهباچیزیبهعنوانرفعتعهدارزی
همهصادرکنندگانراگرفتارکرد،بهشدت
فعاالن این بخش را آزار می دهــد ،امروز
اگر می گوییم آمار صادرات باال رفته است،
واقعیت این است که بخش اعظمی از این

کاالهای صادراتی ،مواد اولیه و خام است
و ما در زمینه صدور کاالهای ساخته شده
داخلبهشدتافتکردهایم.
•تغییرشرایطبینالمللیوآمدنرقبای
جدید

با وجــود همه مشکالت صـــادرات ،خطر
جدی تر دیگری که بــرای ایــران و به ویژه
خــراســان رضـــوی وجـــود دارد فعالیت
کــشــورهــای رقــیــب اطــــراف در مسئله
افغانستان اســت ،افغانستان نخستین
هــدف صــادراتــی خراسان رضــوی بــوده و
تغییر شرایط سیاسی در آن کشور ،رقبای
جدیدیرادرتجارتباافغانستانبرایایران
بهمیدانآوردهاست.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :ترکیه به دلیل برخورداری از منابع
آبیبیشترومزیتدرصادراتبرخیکاالها،
مهم ترین کشور رقیب ما در صادرات کاال و
خدماتبهکشورهایآسیایمیانهومنطقه
خاورمیانه است.محمدعلی امیرفخریان
افــزود :در مقابل ترکیه ،ایــران در صنایع
پتروشیمی ،نفت ،معدن و صنایع معدنی،
صنایعانرژیوبرخیمحصوالتکشاورزی،
کــه نیاز چندانی بــه آب نـــدارد ،از مزیت
بیشتریدرصادراتبرخورداراست.
•چوبالیچرخترانزیتکاال

همچنینبهگزارشفارسسهمرزمشترک
خراسان رضوی با کشور ترکمنستان طی
سالهای اخیر درگیر و دار بیمهریها و
حتی نبود مدیریت برخی مسئوالن گرفتار
شــده و حمایت نشدن از ایــن مرزهای
قدیمی ممکن اســت آنهــا را به حاشیه
ببرد و عــاوه بر عقبماندگی ترانزیت
بینالمللی ،اقتصاد محلی و منطقهای را
نیز تحتالشعاع قرار دهد.ناظر گمرکات

خراسان رضوی با اشاره به پیگیریهای
انجامشده در سطح نمایندگی وزارت
امور خارجه در شرق کشور ،استانداری
خراسان رضــوی و گمرک در بازگشایی
مــــرزهــــای ســـرخـــس و لـــطـــفآبـــاد با
ترکمنستان ،گفت :در مرز سرخس ابتدا
مسئله ریلی و بعد کامیونی راهاندازی شد
و در مرز لطفآباد نیز از اوایل سال گذشته
شاهد تردد کامیونی هستیم.
امیدجهانخواهبااشارهبهاینکهاینترددها
و جابه جاییها در قالب کشندهها و تریلرها
صــورت میگیرد که کمی کــار را مشکل
کردهوسرعتتبادلکاالگرفتهشدهاست،
بیانکرد:اگرهمچونگذشتهکامیونهای
ایــرانــی بتوانند ب ـهطــور مستقیم وارد
ترکمنستانیاکامیونهایترکمننیزوارد
گمرکاتداخلیکشورشوندسرعتتبادل
کاالافزایشپیدامیکند.
وی یــادآور شد :جابه جایی کاال بهصورت
ریلی در سرخس مناسب بــوده و آمارها
در مقایسه بــا ســال گذشته دارای رشد
مناسبیاستامادرمرزباجگیرانهمچنان
طرف ترکمن اجازه تبادل کاال و مسافر را
نمیدهد که پیگیریهایی توسط وزارت
امور خارجه برای رفتوآمد دیپلماتیک از

این مرز انجامشده است.ناظر گمرکات
خراسان رضــوی با اشــاره به مکاتبههای
انجامشدهباسفیرجمهوریاسالمیایران
در کشور ترکمنستان بــرای رفــع موانع
موجود در مــرز باجگیران ،تصریح کرد:
پیشنهادها از گمرک باجگیران اخذ شد
تا همچون مرز لطفآباد و سرخس تبادل
کاالییتوسطکشندههاوتریلرهادراینمرز
نیز صورت بگیرد.روشنک  ،رئیس کانون
کارآفرینان خراسان رضــوی نیز با اشاره
به ایــن موضوع که سفر رئیسجمهور به
تاجیکستان و شرکت در اجالس شانگهای
موجب برقراری رابطه خوبی بین ایران و
ترکمنستانشدهاست،گفت:البتهقسمتی
ازکارنیزبهمدیرانمحلیوهماهنگیهای
داخلاستانیبرمیگرددکهبایداشکاالت
موجود در مرزها را برای فعالتر شدن آنها
برطرفکنند.متأسفانهاینگالیههمیشهدر
خراسانوجودداردکهکمترینتسهیالت،
همکاریها و پشتیبانیها صورت میگیرد
و اگر بهطور مثال استاندارد صــادرات در
ایران این باشد که صادرکننده برای کاال
یک هفته معطل بماند این اتفاق در اینچه
بروننمیافتدوهمینامرنیزموجبترغیب
تجارمیشود.

روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

آسانسور بیمارستان جان بیمار را گرفت؟!
بیمارکروناییهنگامانتقالاز ICUدرآسانسوربیمارستانهاشمینژادگرفتارشدو...
بهاره موفقی/یکی از شهروندان در تماس با روزنامه خراسان
مدعیشدکهپدرشبهدلیلخرابیآسانسوربیمارستانشهید
هاشمی نــژاد مشهد دچــار کمبود اکسیژن شــده و در داخل
آسانسورفوتکردهاست.
این شهروند ادعا می کند «:پدرم به علت بیماری کرونا در بخش
آی سی یوی بیمارستان هاشمی نژاد بستری بود .با توجه به
بهبود نسبی اوضاع جسمی اش پزشک معالج دستور داده بود
کهازآیسییوبهبخشمنتقلشود.درهمانروزساعت13:50
پرسنل بیمارستان با استفاده از آسانسور اقدام به انتقال او از آی
سی یو به بخش کرده اند .متاسفانه به خاطر خرابی آسانسور تا
ساعت  15:10پدرم در داخل آسانسور می ماند و در نهایت به
خاطر تمام شدن اکسیژن فوت می کند .با این که آتش نشانی
در نزدیکی بیمارستان بوده ولی مسئوالن حاضر در محل از این
کار امتناع و خودشان به درست کردن آسانسور اقدام کرده اند
کههمینموضوعباعثطوالنیشدنزمانتعمیرآسانسورشده
بود».اینشخصدرادامهمدعیمیشود«:منبهخاطرشکایت
ازبیمارستان،فیلمدوربینهایبیمارستانرادارمکهپدرمدقیقا
در همین بازه زمانی داخل آسانسور بوده است .آسانسور بین
طبقه چهارم و پنجم از حرکت می ایستد .یکی از پرستاران خانم
که همراه پدرم در داخل آسانسور بوده ،حالش بد می شود و بعد
از20دقیقه ،نیروی تاسیسات بیمارستان در آسانسور را باز می
کندودوخانمرابیرونمیآورند ».اینفردمدعیمیشود«:یکی
از نگهبانان به من گفت آسانسور مذکور هنوز تاییدیه نگرفته و با
وجود این ،بیمارستان در حال استفاده از آسانسور است ،حتی
آسانسور را هم هنوز تحویل تاسیسات بیمارستان نداده اند».
این شهروند در ادامــه مدعی می شود 10 «:روز پشت سر هم
به بیمارستان می روم ،اما هنوز موفق نشده ام با مدیر و رئیس
بیمارستان صحبتکنم».
•تاخیردرتاییدیهآسانسورهایبیمارستانهاشمینژاد؛
چند ماه پس از راه اندازی

محمد مهدی ایزدپناه ،مدیر بیمارستان هاشمی نژاد در گفت
و گو با خراسان به ادعاهای مطرح شده پاسخ می دهد و دراین
بارهمیگوید«:بیمارستانتقریباآبانسالگذشتهافتتاحشد.با
توجهبهبحثکروناهدفوزارتبهداشتودانشگاهعلومپزشکی
مشهد این بود که از ظرفیت های بیمارستان جدید برای کرونا
استفادهشود.درواقعبهنوعیکارباسرعتپیشرفت.ازطرفی
وسعتبیمارستانحدود 4تا 5برابرافزایشیافتکهابتدا 8هزار

مترمربع بود و االن  40هزار مترمربع است .از این رو به همان
نسبتامکاناتوتجهیزاتیکهدربیمارستانبهکاررفتهگسترده
تر شده که یکی از آن ها بحث تاسیسات و آسانسورهاست .در
اوایلافتتاح،تاییدیهآسانسورهاگرفتهنشدهامااقداماتمربوط
بهآنانجامشدهبود.منتهابامسئولیتخودشرکتنصبکننده،
آسانسورها راه اندازی و به مرور تاییدیه ها گرفته شد .در واقع
گرفتن تاییدیه آسانسور بازه زمانی می خواست که این فرایند
طوالنیشد.درنهایتاوایلامسالاستانداردآسانسورهاگرفته
شد» .وی تصریح کرد «:حال چیزی که اتفاق افتاده به دلیل نو
بودن این دستگاه هاست .بنابراین نیروی خود شرکت هم در
بیمارستان مستقر است چرا که آسانسورها تازه راه اندازی شده
و یک سری نقایصی دارد» .مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد
مشهدافزود«:دراینموردهمفرد،بیمارکروناییبودهوبایدوارد
بخش مراقبت های ویژه می شده که متاسفانه به دلیل نواقصی
کهعرضکردمدربازنشدهاست.ایناشکالهمازموتورآسانسور
بودهاست.بنابراینتاموقعتماسباشرکتمدنظرواعزامنیرواز
سویآنهازمانبرشدهاست.درعینحالدرآنجاهمپرستار،
تکنیسین بیهوشی و ...باالی سر بیمار بوده اند اما بیمار بدحال
بوده است .متاسفانه این اتفاق افتاده و درباره مدت زمان توقف
بیماردرآسانسور،زمانیکهبهصورتکتبیبهمااعالمشده32
دقیقه بوده است ،نه بیشتر» .وی خاطر نشان کرد «:البته بحث
زمان نیست ،بحث اهمیت جان بیمار است .این قضیه برای ما
خوشایندنبود،اماایناتفاقممکناستدرهرجاییبیفتد.بااین
حالدرمجموعقابلقبولنیست».
•موتور 2آسانسوربیمارستانشهیدهاشمینژادمشکل
دارد

ایزدپناه دربــاره ایــن که بیمارستان چگونه پاسخگوی این
وضعیت خواهد بــود ،می گوید «:مسئولیت بیمار از لحظه
ورود تا خروجش به عهده ماست و بیمارستان باید پاسخگو
باشد ،اما خانواده بیمار اصال برای پیگیری ،مراجعه ای به من
نداشتند .حال اگر شکایتی شده مراحلش طی خواهد شد.
به هرحال بیمارستان مسئول فنی دارد و باید پاسخگو باشد.
منتها ما برای بحث پیشگیری ،مجدد برای همه آسانسورها
شرکت را فراخوان و توبیخ کردیم .برای همین ،شرکت مذکور
در بیمارستان نیرو مستقر کرده است .در بین  15آسانسوری
که داریــم مشکل ما فقط  2آسانسور است که اشکال عمده
ازموتورهای آن هاست که موتورها تعویض خواهد شد».

