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مسابقه بین المللی نقاشی کودک مشهد با موضوع دست های پاک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
رضوی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 
مرکز کنترل عفونت بیمارستان های دانشگاه ژنو 
سوئیس مسابقه بین المللی نقاشی ویژه کودکان 
و نوجوانان با عنوان »دست های پاک، نجات بخش 

زندگی« را برگزار می کند. موضوع این مســابقه 
»بهداشــت دســت های مــن« و »دســت هایی که 
مراقــب ســامتی مــن هســتند« تعییــن شــده و 
 paintfest.kpf.ir  جزئیات بیشتر آن در سایت

قابل مشاهده است.

معاون بیمه سالمت استان خبر داد:

پرداخت بیش از 193 میلیارد از مطالبات مراکز درمانی تا ۲1 اسفند 
معاون بیمه ســامت اســتان گفت: تا21 اسفند 
امســال 193 میلیــارد و844 میلیــون تومــان از 
مطالبات موسســات درمانی و مراکز ارائه دهنده 
خدمات سامت طرف قرار داد با این اداره پرداخت 
شده است. به گزارش روابط عمومی بیمه سامت، 
دکتر بــرادران اظهار کــرد: در اســفند 98 بدهی 
علی الحســاب آذر و بخشــی از بهمــن و همچنین 
مرحله اول بند)ه( ماده 5تفاهم نامه خدمات سطح 
یک پایش  وزارت بهداشــت و نیز مرحله 5 و6 یک 
درصد ارزش افزوده سطح یک روستاییان ، عشایر 
وشــهرهای زیر 20 هزار نفر دانشــگاه های علوم 
پزشکی اســتان در مجموع به مبلغ 45 میلیارد و 
498 میلیون تومان پرداخت شده است. پرداختی 

مانده مطالبات آبان ماه 97 وتسویه مطالبات آذر و 
دی   97 داروخانه های غیر دانشگاهی و همچنین 
علــی الحســاب بهمــن   97 داروخانه هــای ارائه 
دهنده داروی خــاص غیر از دانشــگاهی به مبلغ 
48میلیــارد و175 میلیون تومان نیز در اســفند 
امســال پرداخــت شــد. وی ادامــه داد: پرداخت 
مانــده مطالبات مهر وآبــان ماه 1398 دانشــگاه 
های علوم پزشکی در مجموع به مبلغ 90 میلیارد 
و55 میلیون تومــان و همچنین مانــده مطالبات 
بســتری مــرداد 1398 و نیز69درصد مطالبات 
شهریور 1398 بخش بســتری  بیمارستان های 
غیر دانشگاهی به مبلغ 10 میلیارد  و116 میلیون 

تومان نیز در اسفند 1398پرداخت شد.

 صفحه۳



گزارشی از فعالیت گروه جهادی تولید کننده ماسک در شهرستان تایباد 

جهادگران درسنگر تامین ملزومات بهداشتی 

فرهنگی
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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گزارش

کلثومیان 

تایبــاد  ۱3۵هزارنفــری   شهرســتان 
یکــی از شهرســتان هــای محــروم ومــرزی 
اســت و در فاصلــه 23۵کیلومتــری تایبــاد 
و  ۱۵کیلومتــری گمــرک دوغارون و اســام 
قلعه افغانســتان قرار دارد. با توجــه به مثبت 
اعــام شــدن تســت کرونــای ســه نفردراین 
شهرستان ازسوی فرماندار وهمچنین کمبود 
ملزومــات بهداشــتی نظیــر ماســک درایــن 
شهرستان مرزی،تاش گروه جهادی باکمک 
خیران و زیرنظر هال احمرشهرستان برای 
تولید ماســک مورد نیــاز مردم  اقدامــی زیبا 

ودرخور تقدیراست .
خانم محمدی  یکی از شهروندان  تایبادی می 
گوید:متاسفانه ماســک در داروخانه ها پیدا 
نمی شود وتهیه ماسک برایمان مشکل شده 
است. شنیده ایم که جمعی از خواهران نیک 
اندیش تایبــادی کمر همت بســته اند وبرای 
حل مشکل در تایباد ماســک تولید می کنند 

که منتظر تولیدات شان هستیم. 
 رحمانــی دیگر شــهروند تایبادی مــی گوید :
خیلی از اقام بهداشــتی مورد نیــاز مردم به 
وسیله افراد ســودجو قاچاق می شود و دلیل 
این گفته من، کشــفیات کارکنــان اداره کل 
گمرک دوغارون است که تاکنون از جاسازی 
های تریلرها و بارهای ترانزیت  مقدار زیادی 

دستکش دیگر اقام کشف شده است.
غامرضا صیــادی عضوهیئت مدیــره خیریه 
هــال مهربانــی تایبــاد  در خصــوص کمبود 
ماســک وحرکــت گــروه جهــادی وابســته به 
خیریه هال مهربانــی  می گویــد :جمعی از 
خواهران و برادران نیکوکار برای کاهش آالم 
و نگرانی از کمبود ماســک بهداشتی دور هم 
جمع شــده اند و با نظــارت و آمــوزش الزم در 

محیط اســتریل شــده اقدام به تولید ماسک 
می کنند. وی می گویــد: ۱۰نفر از خواهران 
خیــاط و بســیجی و خیــر اندیــش در ســالن 
هال احمر تایباد جمع شــده انــد واز صبح تا 
 شــب به کار تولید ماسک مشــغول هستند.  
وی می افزاید: روزانه دوهزار ماســک توسط 
این گروه آماده و شب پس از استریل به رایگان 
در مناطق محروم شــهر در منــازل  توزیع می 

شود.
 در گوشــه ای دیگــر از شــهرتایباد جمعــی 
از خیــران و بانــوان  تایبــاد بــا عنــوان بانوان 
خیر وابســته بــه ســازمان تبلیغات اســامی 
تایباد مشــغول کار هســتند که ایــن بانوان با 
تشــکیل هیئتی از بانوان نیک اندیش پس از 
دریافت آموزش های الزم روزانه دو هزار عدد 
ماســک تولید می کنند و به رایگان در اختیار 
مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی  قرار 

می گیرد.
حجت االســام علیپور رئیس اداره تبلیغات 
اسامی تایباد  افزود: خواهران والیی تایباد 
در تمــام مواقعی کــه کشــور و شــهر نیازمند 

مشارکت است به عنوان هیئت های مذهبی 
برای رفع مشکات  فعال می شوند که تولید 
ماسک یکی از اقدامات جهادی این خواهران 

است.
وی می گوید :ماسک های تولید شده  توسط 
خواهــران هیئتــی بــه نیازمنــدان تحویــل 
مــی شود.ســیاح فرمانــدار تایباد بــا تقدیر از 
همراهی وهمکاری  همــه ادارات و نهادهای 
عضوســتاد مبــارزه بــا کرونــا در تایبــاد گفت 
:بــرای رفــع کمبودهــا از تــوان نیروهــای 
نظامی،انتظامی، بسیج، خیران، شهرداری 
ها، بخش خصوصی، علمــا ، اصناف ، امامان 
جمعه و رسانه های محلی استفاده کرده ایم. 
همچنین برای رفع کمبود ماسک، خواهران 
عضو بسیج و هیئت ها فعال شده اند وخیریه 
هال مهربانی و جمعــی از خواهران هیئتی 
وابســته به اداره تبلیغات اســامی همکاری 
می کنند. وی  افزود:برای ضدعفونی کردن 
اماکــن و خیابــان هــا هــم تــاش وهمراهی 
جهادی با همت همه مردم ومسئوالن صورت 

گرفته است.

برنامه های نوروزی صدا و سیمای 
خراسان رضوی

صداوســیمای خراســان رضــوی ویــژه برنامــه هــای 
نوروزی خود را اعام کرد. به گــزارش روابط عمومی 
این ســازمان، سیمای خراســان رضوی با پخش زنده 
ویژه برنامه تحویل سال به استقبال بهار ۹۹ می رود. 
بهار فیروزه ای نیز با آیتم هایی همچون مسابقه، سرود و 
گپ عیدانه قدم در بهار می گذارد. برنامه های در مسیر 
زندگی، آبنبات چوبی، گزارش ۵، صبح خراســانی و 

معرکه از دیگر برنامه های ویژه نوروز است.

فیلم های سینمایی شبکه استانی	 
همچنیــن ســیمای خراســان رضــوی از اول تــا ۱۵ 
فروردین هــر روز ســاعت۱4:۱۵و بازپخــش روز بعد 
ساعت۱:3۰بامداد یک فیلم سینمایی برای بینندگان 
خود تدارک دیده که اسامی آن ها به ترتیب روز پخش از 
این قرار است : ملک سلیمان نبی، سن اندریاس، لونه 
زنبور، ترافیک، حمله به بلوک، زاپاس، شمشیر اژدها، 
آخرین جنگجوی قهرمان روسیه، رســوایی2، ربوده 
شدگان3، هشــتاد دقیقه، بادیگارد، شکار هیوالها، 
اســباب بازی های زمان، قطار چونای .»روز شــیرین، 
نوروز شیرین« نیز ویژه برنامه صدای خراسان رضوی 
اســت که در بخش صبحگاهی ایام پایانی سال ۹۸ و 
روزهای آغازین سال ۹۹ پخش خواهد شد. برنامه »صد 
سال به این سال ها« نیز در دو مرحله قبل سال تحویل 
و روزهای ابتدایی سال ۹۹ از صدای خراسان رضوی 
پخش خواهد شد. مسابقه »هفت سین« نیز ویژه برنامه 
رادیویی است که در ایام نوروز هر سال از شبکه استانی 
صدای خراســان رضوی پخش می شود. این برنامه با 
هدف تقویت اطاعات عمومی و تشــویق مخاطب به 
رقابت های سالم و سازنده پخش می شود. رادیو زیارت 
خراســان رضوی نیز با تولید برنامه احســن الحال در 
۱4 برنامه ۱۵ دقیقه ای با شعار حال مرا خوب کن به 
استقبال بهار ۹۹ می رود. فضای مجازی صدا و سیمای 
خراسان رضوی نیز برنامه های گسترده ای برای نوروز 
۹۹ در دســت تولید دارد کــه از آن جمله مــی توان به 
تولید ۱۰ قسمت ویدئو کامنت با موضوع نوروز، آداب و 
رسوم، ویژگی های استان، فرهنگ عامه و توصیه های 

مفید ویژه ایام نوروز اشاره کرد.

خبر

صداوسیما 
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در روزهایی که مشهد در وضعیت قرمز قرار دارد و 
وزارت بهداشت در خصوص خطر شیوع کرونا در 
این شهر هشدارهای جدی داده است، همچنان 
برخی شــهروندان ترددهای غیرضــروری خود 
در خیابــان ها را لغــو نکــرده انــد. در واکنش به 
این رفتار، عاوه بر اقدامات قاطعانه مســئوالن 
استان برای برخورد با این کار، هنرمندان حوزه 
هنــری نیز تــاش مــی کنند بــا اجــرای نمایش 
خیابانــی در برخــی چهــارراه هــای مشــهد، به 
رانندگان خودروها هشدا دهند که توصیه های 
مبارزه با کرونا را جدی بگیرند. البته این ســبک 
نمایشــی که جزو نمایش های سومین دوره چله 
نمایش ماست، به شــکلی اجرا می شود که هیچ 
گونه تجمعی را ایجاد نکند و حتــی بازیگران آن 
فاصله بهداشتی الزم با یکدیگر را رعایت کنند. 
مدت زمان نمایش هم فقط بین ۱۵ تا 2۰ ثانیه 
اســت که در آن پیام هایی با مضمون بهداشــتی 
به سرنشینان خودروها منتقل می کنند ؛ »سفر 

کردن ممنوع، تا اطاع ثانوی«، »مهمونی ممنوع 
تا اطاع ثانوی«، »انداختن دســتکش و ماسک 
روی زمیــن ممنوع«، »شــایعه پراکنــی ممنوع«، 
»کرونا را جدی بگیریم«، »کرونا را شکســت می 

دهیم«.
طــرح جالــب دیگــر هنرمنــدان حــوزه هنــری، 
اســتفاده از اشــعار شــعرای بــزرگ بــا مضامین 
مرتبط با این ایام است که برای انتشار در فضای 
مجازی طراحی شــده اســت و با طراحی ویژه به 
این اشــعار معنادهی متناسب با دســتورالعمل 
های پیشــگیری از کرونــا صورت گرفته اســت. 
اشــعاری از ایــن جملــه ؛ »من بعــد از ایــن اگر به 
دیاری ســفر کنــم...«، »مرو ای دوســت مــرو از 
دســت من ای یار«، »دلبرم عزم ســفر کرد خدایا 
یاران ...«، »نمی دهند اجازت مرا به سیر سفر«، 
»آن ســفر کرده که صد قافله دل همره اوســت«، 
»بشنیده ام که عزم ســفر کرده ای، مکن !«، »ای 

رفیقان سفر دست بدارید از ما...«. 

اجرای نمایش خیابانی با هدف هشدار درباره خطرات کرونا

بشنیده ام که عزم سفرکرده ای، مکن !
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توصیه نوروزی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهدو نگرانی معاون وزیر بهداشت از وضعیت شهر

سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی اعالم کرد:

اعطای بیش از ۳۰۰۰ فقره 
تسهیالت کارگشایی طی سال 98

آسـتان  محرومیت زدایـی  معاونـت  سرپرسـت 
۸66 فقـره  قـدس رضـوی از اعطـای  هـزار و 
قـدس  آسـتان  توسـط  کارگشـایی  تسـهیالت 

۹۸ خبـر داد.  رضـوی طـی سـال 
به گزارش تسـنیم، صادقـی اظهار کرد: در سـال 
۹۹ بنا داریـم در چند نقطـه متمرکز شـویم. یکی 
از این نقاط مشـهد به ویژه حاشـیه شـهر و دیگری 
مناطـق  از  منظـور  اسـت،  موقوفـه دار  مناطـق 
موقوفـه دار مناطقـی اسـت کـه موقوفـات امـام 
رضـا)ع( در آن وجـود دارد و سـعی داریـم مـردم 
محروم این مناطـق از ثمرات ایـن موقوفات پیش 

از همـه بهـره منـد شـوند.
 وی افـزود: نـگاه مـا بـه رفـع مشـکالت حاشـیه 
شـهر مشـهد، نگاهـی علمـی و مبتنـی بـر واقعیت 
بـه  کمـک  بـرای  تالش هـا  برخـی  گاه  اسـت. 
مـردم ایـن مناطـق بـه توسـعه حاشـیه شـهر منجر 
می شـود. امـا تـالش معاونـت محرومیت زدایـی 
پیشـرفت  و  توسـعه  بـر  مبنـی  قـدس  آسـتان 
مبـادی مهاجرت بـه مشـهد و ترغیـب افـراد برای 

بازگشـت بـه ایـن مبـادی اسـت.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای 
شهرمشهد:

 نیازی به لغو مصوبه تعطیلی مترو 
و اتوبوس نمی بینیم

رئیـس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیـک شـورای 
شـهر مشـهد در توئیتی اعالم کـرد که نیـازی به لغو 
مصوبـه تعطیلـی متـرو و اتوبوس در مشـهد نیسـت.

 بـه گـزارش ایسـنا بهارونـد در ایـن توئیـت نوشـت: 
بـا وجـود تصمیـم وزارت کشـور مبنی بر خـودداری 
از تعطیلـی متروهـا، اتوبوسـرانی ها و پایانه هـای 
مسـافری درون شـهری و بـرون شـهری، سـالمت 

مـردم مشـهد در اولویـت ماسـت. 
مصوبـه شـورای اسـالمی شـهر مشـهد مبنـی بـر 
تعطیلـی متـرو و اتوبـوس، قانونـی اسـت و نیـازی به 

لغـو آن نمی بینیـم.

 نوروز در خانه بمانید 
محمد حسام مسلمی  / اگر جان بهترین عزیزان 

تان برای همه اهمیت دارد نوروز امسال در خانه 
بمانید؛ این جان کالم رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد است که خانه ماندن در ایام نوروز 
را بهترین هدیه برای تمامی افراد جامعه بیان می 
کند، هدیه ای که سالمتی را به همه افراد می 
بخشد و می تواند سایه شوم این ویروس را از سر 
شهر بردارد. با وضعیتی که بیماری کرونا در کشور 
ایجاد کرده به نظر می رسد بهترین سین هایی که 
در سفره نوروزی ما می تواند دل ها را شاد کند 
سین سالمتی است و آن نیز محقق نمی شود مگر 

با خانه ماندن در ایام نوروز.
به گزارش »خراسان رضوی«، در گفت و گویی 
که با دکتر بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در واپسین روزهای سال ۹۸ داشتیم، او 
در توصیه های نوروزی خود به مردم گفت: نه 
تنها در ایام نوروز بر مسئله خانه ماندن به صورت 
جدی تاکید می شود حتی در این ایام عالوه بر 
خانه ماندن توصیه های بهداشتی را باید رعایت 
کنیم تا از این بیماری به زودی عبور کنیم. وی با 
بیان این که نوروز امسال با سال های گذشته به 
خاطر شیوع کرونا متفاوت است، افزود: زمانی 
که در خانه هستیم موازین بهداشتی را هم باید 
رعایت کنیم، افراد حداکثر فاصله را با همدیگر 
داشته باشند، مهم ترین مسئله ای که در خانه 
ماندن اهمیت دارد توجه به افراد کهن سال است، 
ممکن است کودکان با این افراد در ارتباط باشند، 
به لحاظ این که افراد مسن بیشتر در معرض 
این بیماری هستند مراقبت کنید که کودکان با 
این عزیزان در ارتباط نزدیک نباشند تا خدای 
ناکرده اتفاق بدی رخ ندهد. وی درخواستی  هم 
از شهروندان مشهدی داشت و گفت: اگر فامیلی  
در خارج از شهر مشهد دارید به آن ها بگویید که به 

مشهد نیایند.
همچنین به گزارش وبدا، معاون کل وزارت 
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه 
نشست با رئیس ومعاونان دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد اظهار کرد: راه اصلی مقابله با ویروس 
کرونا، شناسایی بیماران و جدا سازی آن ها و 
جلوگیری از شیوع بیماری است و قدم دوم به 

حداقل رساندن سطح تماس مردم با یکدیگر 
است. دکتر حریرچی با اشاره به این که خود 
اظهاری بهترین راهکار برای شناسایی بیماران 
است تاکید کرد: افراد از طریق سامانه خود 
اظهاری به نشانی salamat.gov.ir یا پاسخ 
گویی به کارشناسان با شماره  4۰۳۰ خانواده 
خود را غربالگری می کنند. وی با بیان این که 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدامات خوبی 
در زمینه شناسایی بیماران انجام داده  است، 
افزود:  باتوجه به شرایط شهر مشهد ، نگران این 
شهر هستیم و با توجه به گستردگی بیماری، 
توان سیستم بهداشت و درمان برای رسیدگی به 
بیماران شهر مشهد است اگر تعداد قابل توجهی 

مسافر وارد شود، نمی توانیم غربالگری کنیم .

متاسفانه شاهد ورود جمع زیادی از مردم به 	 
مشهد هستیم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز 
با بیان این که خروج از خانه در روزهای سخت 
کرونایی کاری غیرمنطقی است، افزود: آمار 
باالی مسافرت ها و ترددهای غیرضروری مردم، 
آن هم در زمانی که با بحران کرونایی مواجه 
هستیم نگران کننده است. دکتر شاپور بدیعی 
از مردم به  از بی توجهی برخی  انتقاد  ضمن 
توصیه های مسئوالن در زمینه مسافرت نرفتن 
 های نوروزی، گفت: در این روزها شاهد ورود 
جمع کثیری از مردم به مشهد هستیم، آن هم 

در شرایطی که بارها از سوی مسئوالن اعالم 
شده بود که امسال برنامه های طرح نوروزی را 
نخواهیم داشت و آمادگی پذیرش مهمان را در 
وضعیت سخت کرونایی نداریم. دکتر بدیعی 
تصریح کرد: در شرایطی که امکانات موجود با 
کمبود دو هزار تخت بیمارستانی به سختی نیاز 
درمانی مشهدی ها را پاسخ می دهد، باز شاهد 
حضور مسافران نوروزی در این شهر هستیم و 
اگر خدای نکرده مشکلی برای آنان ایجاد شود 
خدمات رسانی در حوزه درمان با توجه به روند 
روبه رشد آمار مبتالیان به ویروس کرونا بسیار 

سخت خواهد بود. 

63 مورد به مبتالیان قطعی کرونا در استان 	 
افزوده شد

6۳ مورد جدید به مبتالیان  با اضافه شدن 
دارای  افراد  تعداد  استان  در  کرونا  قطعی 
کرونا در خراسان رضوی به 6۳۱ نفر رسید. 
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 4۰۸  نفر 
از کل شهروندان مبتال به بیماری کرونا در 
خراسان رضوی مربوط به حوزه جغرافیایی 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد و 22۳ 
نفر متعلق به مناطق زیرپوشش پنج دانشکده  و 
دانشگاه  علوم پزشکی دیگر این استان هستند. 
انجیدنی در گفت و گو با ایرنا افزود: دانشکده 
علوم پزشکی نیشابور با ۸۵ نفر بیمار مبتال به 

کرونا بعد از مشهد بیشترین شمار بیماران را 
دارد و پس از آن نیز دانشگاه های علوم پزشکی 
تربت  جام و تربت حیدریه با 42 و 4۱ بیمار در 
رده های بعدی شیوع کرونا در خراسان رضوی 
قرار دارند، تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
حوزه زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 
سبزوار و گناباد نیز به ترتیب ۳6 و ۱۹ نفر 
است. انجیدنی افزود: ظرف روزهای ۳۰ بهمن 
گذشته تا 27 اسفند سه  هزار و ۳۹7 بیمار مبتال 
به عفونت حاد تنفسی و مشکوک به بیماری 
رضوی  خراسان  های  بیمارستان  در  کرونا 
بستری شده اند. در این مدت تاکنون دو هزار و 
۵۸ نفر از شهروندان اهل خراسان رضوی که به 
عفونت حاد تنفسی و مشکوک به بیماری کرونا 
مبتال شده بودند، بهبود یافته و از بیمارستان 
ها مرخص شده اند. وی گفت: هزار و  ۹64 
نفر از بیماران بستری شده مشکوک به کرونا 
در بیمارستان های خراسان رضوی مربوط به 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که 
تاکنون هزار و ۱۰۵ نفر از آن ها بهبود یافته و از 
بیمارستان به منزل رفته اند. انجیدنی همچنین 
تعداد جان باختگان بیماری کرونا در خراسان 
رضوی را که آزمایش آن ها به طور قطعی مثبت 
بوده است 46 نفر اعالم و بیان کرد: 26 تن 
از این جان باختگان در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، ۹ تن در حوزه دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور و چهار تن هم در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی تربت جام فوت کرده اند. همچنین 
حوزه جغرافیایی زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار نیز سه بیمار فوتی و دانشگاه 
های علوم پزشکی تربت حیدریه و گناباد هم هر 

کدام دو فوتی بر اثر کرونا را ثبت کرده اند.

بسیجیان منطقه طرق در جبهه مقابله با کرونا
مسلمی/ تعدادی از بســیجیان منطقه طرق در اقدامی جهادی و خودجوش با کمترین 

امکانات برای مقابله با بیماری کرونا به یاری مردم منطقه رفتند. به گزارش خراســان 
رضوی، حجت االسالم والمسلمین کالنتر فرمانده بسیج منطقه طرق  از تولید ۱۵ هزار 
ماسک توسط تعدادی از بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 2 کمیل خبر داد وگفت: بیش از 
۳۰ نفر از بسیجیان این حوزه در اقدامی جهادی و خود جوش بیش از ۱۵ هزار ماسک 
برای توزیع در مناطق مختلف این منطقه تولید کردند. وی همچنین به تشکیل قرارگاه 
زیستی  ضد کرونا در  منطقه طرق اشاره کرد و افزود: با هماهنگی تعدادی از کشاورزان 
، با تراکتور های آن ها ضد عفونی تمامی معابر فرعی و اصلی منطقه طرق انجام شد تا 
به سالمت مردم منطقه طرق کمک شود. وی تهیه بسته های معیشتی، بهداشتی را از 

دیگر اقدامات بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 2 کمیل برشمرد.

 »طرح تکریم مدافعان 
سالمت« با مشارکت طالب 

و جمعیت امدادگران عاشورا
به همت مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( و 
جمعیت امدادگران عاشورا )متشکل از پزشکان 
و امدادگران دوران دفاع مقدس(، طرح تکریم 
مدافعان سالمت، شامل تهیه اقالم خوراکی 
تقویتی و کتاب به منظور توزیع در بین کادر 
درمانی درگیر در مبارزه با ویروس کرونا انجام 
شد، هدایایی که شاید ارزش مادی چندانی 
نداشته باشد  اما بذر امید را در دل ها خواهد 
کاشت و همچون دوران دفاع مقدس دل ها را آرام 
خواهد کرد. حجت االسالم والمسلمین نظافت 
یزدی، رئیس مدارس علمیه حضرت مهدی)عج( 
در این باره گفت: ما به عنوان عضو کوچکی از 
جامعه بزرگ ایرانی سعی می کنیم به وظیفه 
خود در این روزها عمل کنیم. در این زمینه عالوه 
بر آگاهی بخشی به جامعه و هشدار در خصوص 
این ویروس، بسته های کوچکی به منظور تکریم 
و خداقوت به مدافعان سالمت، توسط خیران و 
طالب این مدارس علمیه تهیه شد. وی افزود: 
در دوران دفاع مقدس، گاهی از پشت جبهه، 
هدایا و نامه های محبت آمیز می رسید که بسیار 
انگیزه بخش و نیرودهنده بود، این بسته ها مشابه 
آن دوران دارای پیام محبت آمیز و خداقوت به 
عزیزان خط مقدم جهاد درمانی است. وی با 
اشاره به این که تا کنون )روز گذشته( ۱۳۰۰ بسته 
تهیه شده است، افزود: اگر به ما اجازه بدهند ما 
خود شخصا به حضور این عزیزان خواهیم رسید 
و این اقالم را تقدیم خواهیم کرد، اما با توجه به 
شرایط امکان آن نیست و ما این بسته ها را تقدیم 
به دانشگاه علوم پزشکی خواهیم کرد تا در بین 

کادر درمانی توزیع کنند. 

کشف و ضبط 2هزار   ماسک 
فیلتردار در نیشابور 

شجاعی مهر/ رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت 

شهرستان نیشابور از کشف و ضبط دو هزار ماسک 
فیلتر دار خبر داد.ســعید ایمانی اظهارکرد: طی 
بازدید از یک واحد صنفی در داخل شهر،  دوهزار 
ماسک فیلتر دار توسط بازرسان این اداره کشف 
و ضبط شد.وی گفت : حساسیت موضوع شیوع 
بیماری کرونا ویروس ) کووید۱۹( باعث شــده تا 
همه بازرسان بررسی و رصد احتکار و توزیع ماسک 
ها و مواد شوینده را در دســتور کار قرار دهند و به 

صورت جدی به این موضوع ورود کنند.

معاون علوم پزشکی مشهد:

ادعای درمان کرونا  در کلینیک های 
خصوصی مشهد واقعیت ندارد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اکنون 
برخی از کلینیک ها و آزمایشگاه های خصوصی مشهد  ادعایی 
مبنی بر تشخیص و درمان بیماران کرونا دارند که این موضوع 
واقعیت ندارد. دکتر شاپور بدیعی در گفت و گو با ایرنا افزود: 
تنها یک آزمایشــگاه مرجع تشــخیص کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد فعال است که شهروندان برای آزمایش کرونا 

از طریق نظام ارجاع به این آزمایشگاه معرفی می شوند. 

  ممانعت از سفرهای غیر ضروری به استان واجرای طرح  زوج  و فرد از دِر  منازل در مشهد 

2طرح ترافیکی برای شکست کرونا
معاون عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد از اجرای 
طرح تردد زوج و فرد خودروهــا از دِر منزل طی روزهای آینده 
خبــرداد همچنیــن رئیــس پلیــس  راه فرماندهــی انتظامی  
استان  گفت: اجرای طرح ممانعت از ورود خودروها به منظور 

سفرهای غیر ضروری به استان آغاز شد.
معاون عمران حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: در پی 
تاکیدهای شهردار و رئیس شــورای شهر مشهد مبنی بر اجرای 
طرح تردد زوج و فرد خودروها از دِر منزل به منظور پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا، این موضوع درجلسه شورای همتای استان 

مطرح و پس از تصویب مقرر شد طرح زوج وفرد از دِر منزل اجرایی 
شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، خلیل ا... 
کاظمی افزود: پالک خودروهای متخلف از طریق 4۰۵ دوربین 
نظارت تصویری،۱۱۰ دوربین ثبت تخلفات و پنج خودروی دارای 
دوربین ثبت تخلف ثبت خواهد شد. کاظمی تصریح کرد: تاریخ 
دقیق اجرای طرح زوج و فرد خودروهــا از دِر منزل با هماهنگی 
دیگر نهادهای ذی ربط طی روزهای آینده اعالم می شــود. وی 
افزود: درمرحله اول بــه خودروهای متخلفی که پــالک آن ها از 
سوی دوربین ها ثبت شود از طریق پیامک اخطار داده می شود  و 

درمرحله بعد جریمه خواهند شد.

آغاز طرح محدودیت ورود خودروها به استان	 

رئیس پلیس  راه فرماندهی انتظامی استان گفت: اجرای طرح 
ممانعـت از ورود خودروهـا بـه منظور سـفرهای غیر ضـروری به 
اسـتان آغاز شـد. سـرهنگ هادی امیـدوار در گفـت و گو بـا ایرنا 
افزود: از صبح سه شـنبه عوامل پلیس راه، فرماندهی انتظامی 
و نیروهـای هالل احمـر بـرای اجـرای ایـن طـرح در 22 نقطـه 
در ورودی هـای اسـتان مسـتقر شـده اند. وی تصریـح کـرد: در 
ایـن طـرح خودروهایی که غیـر ضـروری وارد اسـتان می شـوند 
برگشت داده می شـوند و در ورودی شهرها نیز عوامل اورژانس 
و بهداشت برای طرح غربالگری ویروس کرونا مستقر هستند.

همت ارتش و سپاه برای کمک 
به بهبودیافتگان کرونا

ارتـش و سـپاه مـکان هایـی را در مشـهد بـرای 
حضـور بهبودیافتـگان کرونـا در دوره نقاهـت در 
نظر گرفتند. بـه گزارش ایرنا، قـرارگاه منطقه ای 
شمال شـرق نیروی زمینی ارتش در مشهد 2۱۰ 
تخت را بـرای بهبودیافتگان کرونـا و دوره نقاهت 
آنـان اختصـاص داد. فرمانـده قـرارگاه منطقـه 
ای شـمال شـرق نیـروی زمینـی ارتـش در ایـن 
زمینـه گفـت: در پی فرمـان مقـام معظـم رهبری و 
فرماندهـی نزاجـا ایـن تخت هـا در مهمان سـرای 
2 قـرارگاه منطقـه ای  جواداالئمـه )ع( یـک و 
شمال شـرق و تیپ ۳77 متحرک هجومی ایجاد 
شـده اسـت. امیر سـرتیپ دوم سـتاد رضـا آذریان 
افـزود: بیمارسـتان شـمس الشـموس وابسـته بـه 
ایـن قـرارگاه هـم خدمـات سـالمتی، بهداشـتی و 

مراقبتـی بـه بیمـاران کرونـا ارائـه مـی دهـد.
بهـداری  مرکـز  تسـنیم،  گـزارش  بـه  همچنیـن 
رزمـی شـمال شـرق نیـروی زمینـی سـپاه نیـز 
اقـدام بـه احـداث نقاهتـگاه ۱۰۰ تختـی بـرای 
ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران  مبتـال بـه 
ویـروس کرونـا کـرده اسـت. ایـن نقاهتـگاه بـا 
کلیـه امکانـات درمانـی و تجهیـزات پزشـکی اعـم 
کپسـول های  و  مجهـز  نفـره  تـک  تخت هـای  از 
اکسـیژن و دسـتگاه های ونتیالتـور تنفسـی برای 
ارائـه خدمـات درمانـی بـه بیمـاران  مبتـال بـه 

ویـروس کرونـا احـداث شـده اسـت.
محمـود توکلـی راد معـاون بهداشـت، امـداد و 
درمان سـپاه امام رضا)ع( نیـز گفت: بیمارسـتان 
صحرایی سـپاه امام رضـا)ع( در صـورت نیاز وارد 

عرصـه درمـان می شـود.



معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائــران 
اســتانداری خراســان رضــوی گفــت: تالش 
می کنیم پروازهای ورودی به مشهد را از مبدا 
لغو کنیم.به گزارش ایسنا، محمدصادق براتی 
در جلســه کمیته گردشــگری و زائران ســتاد 
پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا در استان با 
اشاره به فعالیت های ستاد خدمات سفر اظهار 
کرد:  امسال با توجه به شرایط، برخی افراد که 
به توصیه ها و تاکیدها توجه نکرده و به مشهد 
مسافرت می کنند، به سمت خانه مسافرهای 
غیرمجــاز خواهنــد رفت کــه باید نظــارت بر 
اجرای دستورالعمل های پیشگیری، تشدید 
شود و برخوردها بســیار جدی تر و شدیدتر از 
گذشته باشد. بنابراین در برخورد با متخلفان 
هیچ گونه اغماضــی صــورت نگیرد.براتی با 
بیان این که تالش می کنیم پروازهای ورودی 
به مشــهد را از مبدا لغــو کنیم، تصریــح کرد: 
تاکنون بخش زیــادی از ورودی مســافران از 

طریق راه آهن و پایانه از مبدا لغو شده است.
همچنیــن ابوالفضــل مکرمی فــر، مدیــرکل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کــه  ایــن  بیــان  بــا  رضــوی،  خراســان  

دســتورالعمل های ابالغی و مصوبات ســتاد 
پیشــگیری از کرونا در اســتان و کشور به طور 
کامل در تاسیســات گردشــگری استان اجرا 
می شــود، افــزود: نظارت ها تشــدید شــده و 
بیــش از ۱۵۰ بازرس نظــارت بر تاسیســات 
گردشــگری را انجــام می دهنــد.وی تاکیــد 
کرد: ســالمت مردم اولویت اصلــی این اداره 
کل اســت بنابراین بــدون هیچ گونــه تعارفی 
با متخلفان برخــورد خواهد شــد.مکرمی فر 
با بیان ایــن کــه امیدواریم مردم بــرای حفظ 
سالمتی خود و مردم مشــهد به این شهر سفر 
نکننــد، افزود: نظارت بیشــتر و رســیدگی به 

شــکایات اولویت کار ســتاد اجرایی خدمات 
سفر استان است.همچنین یوسف بیدخوری، 
معاون گردشگری اداره کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دســتی خراسان رضوی 
اظهار کرد: ظرفیت هتل های استان ۳۷ هزار 
تخت و ظرفیت هتل آپارتمان های استان ۲۵ 
هزار تخت اســت که اکنون تعطیل است.وی 
با اشاره به ۱۵ هتل دولتی و وابسته به دولت 
اظهار کرد: این هتل ها در اجرای این برنامه در 
اولویت هستند و در صورتی که تخت مورد نیاز 
بیش از ظرفیت این هتل ها نباشد، از ظرفیت 
بخش خصوصی اســتفاده نخواهد شــد.امیر 

ســزاوار، رئیس هیئت مدیره جامعه حرفه ای 
هتل داران استان خراسان رضوی نیز گفت: 
همکاری و خدمت رســانی به مــردم را وظیفه 
خود می دانیــم و جامعه حرفــه ای هتل داران 

هیچ گونه همکاری را دریغ نخواهد کرد.

بیکاری 20 هزار کارگر در حوزه هتل 	 
آپارتمان های استان

بر اســاس گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضــوی، وی بــه ضــرورت حمایت 
دولت از طریــق تامین اجتماعــی و اداره کار 
از کارگران هتل ها و هتل آپارتمان ها اشــاره 
کرد و گفت: حــدود ۱۰ هزار کارگر در بخش 
هتل هــا و ۱۰ هــزار کارگــر در بخــش هتــل 
آپارتمان هــا بیکار شــده اند که درخواســت  
داریــم دولــت برای ســه مــاه به آن هــا حقوق 
پرداخت کند تــا بعــد از پایان این بحــران در 
همان محل قبلی مشغول به کار شوند در غیر 
این صورت بــه ناچار در آخر اســفندماه  پایان 
کار به آن ها خواهیم داد تا از تامین اجتماعی 

بیمه بیکاری دریافت کنند.

چهارشنبه
28اسفند 1398

23 رجب 1441
4 صفحه  |    شماره 4374

سنگ نگاره های 1000 ساله در داورزن کشف شد 
مدیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی داورزن گفت: 
سه مجموعه سنگ نگاره مربوط به عصر مفرغ و آهن در سه مکان 
تاریخی این شهرستان کشف شد.عبدا... زاده ثانی  در گفت و گو 
با  ایرنا افزود: باتوجه به تکنیک به کار رفته در این سنگ نگاره ها 
قدمت آن ها به عصر مفــرغ تا عصر آهن می رســد.وی افزود: این 
سنگ نگاره ها روی صخره و سنگ از اولین بوم های سنگی برای 
معرفی طبیعــت شهرســتان و از جاذبــه های دیدنی شهرســتان 
داورزن به شــمار مــی رود.مدیر میــراث فرهنگی،گردشــگری و 
صنایع دســتی داورزن گفــت: نقوش روی این ســنگ ها شــامل 

حیوانات درنده، انسان، حیوانات علف خوار و صحنه شکار با تیر و 
کمان است.وی آسیاب های آبی و بادی، کاروان سراهای تاریخی 
بین راهی، مســاجد قدیمی، یخدان ها، آتشــکده آذربرزین مهر، 
روستاهای قدیمی مزینان و باشتین، مناطق ییالقی و آبشارهای 
منطقــه بفــره و کویــر را از جمله آثــار تاریخــی و طبیعــی داورزن 
برشــمرد.داورزن ۱۵۰ اثــر تاریخــی، طبیعی و معنــوی دارد که 
۸۰ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند. مرکز 
شهرستان ۲۱ هزار نفری داورزن در فاصله ۳۱۰ کیلومتری غرب 

مشهد قرار دارد.

اخــــبار

اخبار

شهرستان ها

پیکر شهید مومنی در تربت جام 
تشییع و خاک سپاری شد 

حقدادی-آییــن تشــییع پیکــر جانبــاز ۷۰درصد، 
حضــور  بــا  مومنــی  غــالم  حــاج  جهادگرشــهید 
مردم،مسئوالن و خانواده شــهید و نیروهای نظامی 
و انتظامی از منزل شــهید تا بهشــت نبی تربت جام  
برگزار شــد و پس از اقامه نماز  پیکرمطهر این شهید 
درجوار تربت پاک و مطهرشــهدای این شهرســتان 
آرام گرفت .کشور سرافراز و ملت غیور ایران اسالمی،  
همه عزت، ســربلندی، آرامش و آســایش امروز خود 
را مدیــون دالوری ها، فداکاری هــا و ایثارگری های 
بزرگ مردانی اســت که در پیروی از اهل بیت پیامبر 
)ص(  به ویژه سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... 
الحســین )ع( تفســیر گر واقعی واژه ایثار شــده اند.
بدون تردید حماســه فداکاری ها و از خودگذشتگی 
هــای جانبــازان ســرافراز در ذهــن و بر زبــان مردم 
قدرشناس این سرزمین همواره باقی و بالنده خواهد 
ماند و سینه به ســینه و نسل به نســل به عنوان چراغ 
راه آینــدگان انتقــال خواهــد یافت.جانبازجهادگر 
سرافرازانقالب شهید»حاج غالم محمد مومنی«  پس 
ازسال ها تحمل رنج ودرد وسختی ایام جانبازی، به 

خیل همرزمان شهیدش پیوست.

اجرای بسیج بهداشت حرفه ای 
برای مقابله با کرونا

با توجه به اهمیــت کنترل عوامل شــغلی و مرتبط 
با کار در پیشــگیری و کاهش بار بیماری ناشــی از 
ویروس کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد، بســیج بهداشــت حرفه ای برای 
مقابله بــا کووید – ۱۹ در حال اجراســت. فرشــید 
وفارئیــس گــروه ســالمت کار معاونــت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و گو با وب دا 
اظهار کرد: ابتال به کووید  -۱۹ در بیشــتر افراد به 
خصوص در ایام آینده به اقتضای شــغلی، اجتناب 
ناپذیر است و این موضوع ســالمت عمومی جامعه 

را نیز به مخاطره می اندازد. 

کمک 90 میلیونی یکی از معین های 
 اقتصادی بردسکن برای
 تامین 600 بسته غذایی 

علی نوری- رئیس بهزیستی بردسکن گفت: به همت 

شــرکت کومــه معدن پــارس که یکــی از معیــن های 
اقتصادی بردسکن است، 6۰۰ بسته حمایتی غذایی 
بین مددجویان تحت حمایت بهزیستی در بخش انابد 
توزیع شــد. محمد پور گفت: این بســته ها درآستانه 
سال جدید با هدف حمایت از قشــرهای آسیب پذیر 
توسط معین اقتصادی شهرستان )شرکت کومه معدن 
پارس ( به پیوست پمفلت تبلیغی پیشگیری از بیماری 
کرونــا بیــن مددجویان تحــت حمایت بهزیســتی در 
بخش انابد با همکاری دهیاران توزیع شد. وی ارزش 
این تعداد بسته حمایتی را ۹۰۰ میلیون ریال اعالم 
و از مدیران این شــرکت که با جامعه هدف بهزیستی 

همکاری داشتند قدردانی کرد. 

 کشف بیش از160 نارنجک
 دست ساز در فریمان 

اصغری -ســربازان گمنام امام زمان )عج( در ســپاه 

فریمــان  مقادیر قابــل توجهــی لــوازم ، تجهیزات 
ومواداولیــه ســاخت مــواد محترقه دســت ســاز را 
 از نوجــوان فریمانــی کشــف و ضبــط کردنــد.
به گزارش خراسان رضوی،همچنین بیش از ۱6۰ 
عدد انواع نارنجک دســت ســاز از این فرد کشف و 

نام برده تحویل مقامات قضایی فریمان شد.

فعالیت پایگاه های اهدای خون 
استان در نوروز

 هشت پایگاه اهدای خون در استان طی تعطیالت 
نوروزی فعال است که سه پایگاه ثابت و سیار از این 
تعداد در مشــهد پذیــرای داوطلبان اهــدای خون 
است. مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی در این 
باره به ایرنا گفت: پایگاه های ثابــت امام رضا )ع( و 
امید به ترتیب در میدان شریعتی و خیابان شیرازی 
مشهد و اتوبوس سیار مستقر در ورودی باب الجواد 
)ع( حرم مطهر رضوی در این ایام فعال خواهد بود. 
دکتر عبدالهی افــزود: این پایگاه ها از ۲۹ اســفند 
امســال تا ۱۴ فروردین ســال آینده به جز روزهای 

اول و ۱۳ فروردین فعال است.

اخبار

گوناگون

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

سهم کارآفرینان در مبارزه با کرونا 
از خودگذشتگی برای کارگران است 
رئیس کانــون کارآفرینان خراســان رضوی گفت: 
سهم کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی در 
پویش اجتماعی مبارزه با کرونا، از خودگذشتگی، 
تحمل ســختی ، پدری کردن نســبت به کارگران و 
خانواده های آنان و برنامه ریزی برای شرایط بعد از 
رهایی از بحران بیماری کروناست.محمدحســین 
روشنک روز سه شــنبه در گفت و گو با ایرنا از پویش 
اجتماعی سهم من در مبارزه با کرونا استقبال و بیان 
کرد: کارآفرین در شرایط بحرانی کنونی، وضعیت 
کارگران خــود و خانواده هایشــان و بعــد از آن نیاز 
مملکت و کادر پزشکی و درمانی را درک کرده و در 
این شرایط از مال گذشته و به یاری آنان می شتابد.

از آن جــا کــه بــدون یــک اراده جمعی معطــوف به 
مواجهــه مؤثر بــا بیمــاری کرونــا امــکان رهایی از 
زنجیره انتقال آن وجود ندارد بنابراین به ابتکار ایرنا 
پویشی برای فراخوان عمومی به مسئولیت پذیری 
جمعی در برابر کرونا به راه افتاده است.وی اظهار 
کــرد: در مقابل همــان وظیفه ای که من نســبت به 
کارگرانم دارم، دولت نیز نســبت به من دارد و باید 
از هــم اکنون برای شــرایط بعد از رهایــی از بحران 
کرونا برنامه ریزی کند تا ضرر بنگاه های اقتصادی 
جبران شــود.وی گفــت: وظیفه من بــه عنوان یک 
کارآفرین توجه بــه نیازمندی های کشــور و تالش 
بــرای تامیــن آن ها در بخــش های مختلف اســت.

روشنک افزود: شرایط کنونی بدتر از دوران جنگ 
تحمیلی است زیرا در آن جا فقط دشمن و مقابله با 
آن بود و ستاد پشتیبانی نیازمندی های این مقابله 
را تامین می کرد اما اکنون شــرایط جنگ داخلی و 
آن هم مقابله بــا یک بیماری خطرناک اســت که به 
مراتب تجهیزات و رزمنده و مراقبت بیشــتری نیاز 
دارد.وی ادامه داد: کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
اســتان با مشــارکت مســئوالن عالی رتبه اســتان 
ســتاد مردمی پشــتیبانی در مقابلــه با کرونــا را به 
راه  انداخته انــد و تاکنون کمک هــای زیادی برای 
تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز دانشگاه  های 
علوم پزشکی شده اســت.وی گفت: ستاد مردمی 
پشــتیبانی مقابله با کرونا بنا بر تمرکزگرایی ندارد 
بلکه هدفش هماهنگی و پشتیبانی از تشکل های 
مختلف اجتماعی و اقتصادی در مقابله با کروناست 
تا با جلب حمایت از آنان بتوان نیازمندی های مردم 
در اقالم بهداشتی و نیازهای پزشکان در درمان این 

بیماری را فراهم کرد.

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد: 

میزان فروش در واحدهای پوشاک 
عمال صفر شده است 

رئیــس اتحادیــه پوشــاک مشــهد گفــت: میــزان 
فــروش در واحدهــای تجــاری عمــال صفر شــده و 
اکثر فروشــندگان در طول روز دســتالفی ندارند.

جواد مفیــدی در گفت وگو بــا ایســنا، در خصوص 
وضعیت بازار و میــزان فروش، اظهار کــرد: میزان 
فروش در واحدهای تجاری عمال صفر شده و اکثر 
فروشندگان در طول روز دستالفی ندارند، فعالیت 
واحدهای تجاری به ســاعت ۱۰ تا ۲۰ تقلیل پیدا 
کرده  و از سمت اتحادیه مشکلی برای تعطیل  کردن 
واحدهای تجاری وجود ندارد.وی افزود: عده ای از 
فروشــندگان با این توضیح که اکنون روزانه یک یا 
دو دست لباس می فروشــند و در صورت تعطیلی، 
این مقدار اندک درآمد نیز از آنان ســلب می شــود، 
خواســتار ادامه فعالیــت واحد خــود هســتند، اما 
در صــورت تعطیلــی بانک هــا، واحدهــای تجاری 
در شــهر نیز تعطیــل خواهــد شــد.رئیس اتحادیه 
پوشاک مشهد در خصوص تمهیدات بهداشتی در 
نظر گرفته شــده، گفت: طبق ابالغیه ای از ســمت 
اتحادیه پوشــاک، پرو لباس در واحدهــای تجاری 
ممنوع شده  و ســایزبندی از روی لباس و به صورت 
چشــمی انجام می شــود. همچنین به علت کمبود 
ژل ضــد عفونی کننده در بــازار، از ســمت اتحادیه 
این مواد ضــد عفونی کننده در واحدهــای تجاری 
شهر توزیع نشده، اما بیشــتر واحدهای تجاری، به 
ویژه واحدهایی که در مجتمع های تجاری مســتقر 
هســتند، ژل و مواد ضد عفونی کننده تهیه کرده و 
در ورودی مغازه خــود قــرار داده اند.مفیدی بیان 
کــرد: امیدواریم پــس از پایــان دوره ایــن ویروس، 
رکود شــدید بازار جبران شــود و کســب وکار تمام 

فروشندگان، به رونق سابق خود بازگردد.

معاون استاندار خراسان رضوی اعالم کرد 

تالش برای لغو پروازهای ورودی به مشهد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : 

مردم نگران تامین کاالهای اساسی نباشند 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خراســان رضــوی با بیــان ایــن کــه کاالهای 
اساسی مورد نیاز خراسان رضوی تامین شده 
و عالوه بر ذخایــر موجود در حــال حمل کاال 
از بنادر هســتیم، افزود: بــا تصمیماتی که در 
حوزه گوشت، برنج، گندم و شکر گرفته شده، 
هیچ نگرانی در حوزه تامین کاالهای اساسی 
خراســان رضــوی وجــود ندارد.بــه گــزارش 
روابــط عمومی اســتانداری ، علی رســولیان 
در حاشیه جلســه ســتاد تنظیم بازار استان، 
اظهار کرد: طبق بررســی های بــه عمل آمده 
در حوزه قیمت هــای کاال و خدمات، نســبت 
به یک ماه گذشته تفاوت قیمت ها قابل توجه 
نیســت اما در بعضی اقالم نظیر مــواد غذایی 
افزایش قیمت داشته و در برخی هم با کاهش 
قیمت روبه رو بوده ایم.وی با اشاره به بررسی 
دقیق وضعیــت مــواد پروتئینــی، نهاده های 
دامی و نیازهــای ضــروری مردم، افــزود: در 
حوزه گوشت با اقدامات شکل گرفته و عرضه 
مستقیم، در چند روز گذشــته قیمت گوشت 
گاوی بــا کاهش ۱۲ درصــدی روبه رو شــد و 
قیمت گوشت گوسفندی هم در حال کاهش 

اســت.وی ظرفیت فعلی ذخایــر مرغ منجمد 
استان را حدود دو هزار و ۵۰۰ تن اعالم کرد 
و ادامــه داد: برای ایــن که بتوانیم بــازار برنج 
را هم کنتــرل کنیم، ۸۰۰ تن برنــج هندی با 
قیمت هر کیلو شــش هــزار و ۳۰۰ تومان در 
حــال عرضه به بــازار اســت که بــرای مصرف 
کننده حدود 6 هزار و ۵۰۰ تومان محاســبه 
می شود ضمن این که حجم ذخایر برنج استان 

هم بسیار باالست.رسولیان با تاکید بر تامین 
نیــاز بــازار اســتان، خاطرنشــان کــرد: ارز به 
بخش خصوصی استان برای وارد کردن برنج 
پاکســتانی داده شــده و در حــال وارد کردن 
محصول هستند که باعث افزایش عرضه برنج 
در بــازار خواهد شــد.وی با اشــاره بــه این که 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان موظف 
شد کلیه نیازهای شکر خراسان رضوی را در 

بخش هــای صنعتــی و اصناف بــا حواله های 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت تامین کند، 
تصریح کرد: در مبحث نان هــم، عرضه آرد را 
برای نانوایی ها افزایش می دهیم که مشکلی 
نداشته باشــند، ضمن این که همه نانوایی ها 
طبق روال و ساعات کاری قبلی فعال خواهند 
بــود، از طرفــی بعضــی نانوایی ها بــه صورت 
ویژه انتخاب شده اند تا در صورت نیاز به طور 
شــبانه روزی نان تولید و بســته بنــدی کنند.
معاون اســتاندار رعایــت ضوابط بهداشــتی 
در نانوایی هــا را بســیار ضروری دانســت و با 
قدردانــی از اقدامــات موثــر اتــاق اصنــاف و 
اتحادیه نانوایــان در این خصــوص، گفت: در 
صورت رعایت نکردن ضوابط بهداشتی توسط 
نانوایی، ســهمیه آرد آن واحد قطع و برخورد 
جدی انجام می شود.رسولیان با بیان این که 
در حــوزه نهاده های دامی حــدود ۱۵۴ هزار 
تن ذرت طی امسال توزیع شده است، افزود: 
توزیع ۴۹ هزار تن کنجاله به شــکل دولتی و 
۳۰ هزار تن جو طی امســال بخش دیگری از 
اقدامات صورت گرفته است که نسبت به سال 

گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به همت جمعی از طالب جهادی حوزه علمیه امام صادق)ع( بردسکن انجام شد 

ضدعفونی مساجد و ورودی های بردسکن 
 علی نوری- بــه همت طالب جهــادی حوزه 
علمیه امام صادق )ع( بردســکن و با همکاری 
اداره تبلیغات اسالمی این شهرستان مساجد 

و ورودی های شهر بردسکن ضدعفونی شد. 
حجت االسالم صادقی مدیر حوزه علمیه امام 
صــادق)ع( بردســکن از آمادگــی روحانیــون 
شهرستان با همکاری اداره تبلیغات اسالمی 
بــرای ضدعفونــی اماکــن عمومــی در شــهر و 
روســتاها و مســاجد خبرداد و گفت: در بحث 
تامیــن نیــروی خدماتــی در حــوزه بهداشــت 
نیــاز  درصــورت   ) )بیمارســتان  درمــان  و 
روحانیون نیز آماده هر گونه خدمت هســتند. 
وی همچنین گفت: درجلســه ای کــه در دفتر 

امام جمعه بردســکن برگزار شــد، مقرر شد از 
ســوی حوزه های علمیــه بــرادران و خواهران 
و اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان تعــداد 
۱۵ نفر از طــالب برادر و خواهر برای غســل و 
تدفین افرادی که به دلیل ابتال به این ویروس 
جان خود را از دســت می دهند با  شهرداری و 

بهداشت ودرمان همکاری کنند.

اجرای عملیات مرمتی در مدرسه غیاثیه خرگرد خواف 
جانشــین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی از اجرای عملیات مرمتی در مدرســه غیاثیه خرگرد  خــواف خبر داد.به 
گزارش  روابط عمومی  میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی، 
احسان زهره وندی  با اعالم این خبر افزود: عملیات مرمتی در چند بخش از جمله ورودی، 
بخشی از نما و پشت بام این اثر تاریخی انجام شده اســت.او با اشاره به جزئیات کف سازی 
ورودی این اثر تاریخی اظهارکرد:  ابتدا به ضخامت ۳۰ سانتی متر شفته آهکی انجام و روی 
آن نیز به ضخامت ۸ تا ۱۰ سانتی متر با مالت باتارد پوشانده شده است و برای الیه بیرونی 
نیز از قلوه ســنگ ریشــه دار با دوغاب مالت باتارد استفاده شده اســت.زهره وندی درباره 
عملیات به سازی پشت بام این اثر تاریخی گفت: خالی کردن بندها، جمع آوری نخاله ها، 
قرارگیری لوله برق در بندها و بندکشی فضای پشت بام و ایوان انجام شده است.او افزود: 
ساخت و نصب پنجره چوبی، اصالح کف غالم گردش بادگیر)کاله فرنگی( از دیگر اقدامات 
مرمتی این اثر تاریخی است.گفتنی است اثر تاریخی مدرسه غیاثیه خرگرد به شماره ۱۲6 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار:

تصادف تریلی با وانت پیکان در محور 
سبزوار - شاهرود یک قربانی گرفت 

 کالته-مسئول روابط عمومی اورژانس ســبزوار از فوت یک 

نفر درتصادف  تریلی با یک دستگاه وانت پیکان در کیلومتر 
۲۰ محور ســبزوار - شــاهرود خبر داد. مســلم فائــق نیا در 
گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به برخورد تریلی با یک 
دستگاه وانت پیکان در کیلومتر ۲۰ محور سبزوار - شاهرود، 
اظهار کرد: این حادثه صبح دیروز به وقوع پیوست و نیروهای 
اورژانس ۱۱۵ ســبزوار بــه محل حادثــه اعزام شــدند. وی 

افزود: قبل از رسیدن نیروهای اورژانس سبزوار به محل یک 
نفر جان خود را از دست داد. مسئول روابط عمومی اورژانس 
ســبزوار بیان کرد: علت وقوع حادثه از ســوی کارشناســان 

مربوط در دست بررسی است. 

5 آرایشگاه زنانه در سبزوار مهر و موم 
شدند 

پنج  آرایشگاه زنانه در شهرستان سبزوار که از دستورالعمل 
اجرایی مبنی بر تعطیلی موقت تخطی کرده بودند مهر و موم 

شدند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  با بیان 
این مطلب به  ایرنا گفت: تعطیلی موقت آرایشگاه های زنانه 
بر اساس تصمیم ستاد پیشگیری از کرونا در این شهرستان 

انجام شده است.
دکتر فاطمه نوده افزود: آرایشگاه های زنانه به علت استفاده 
از وســایل مشــترک از مکان های پرخطر در انتقال ویروس 
کرونــا به شــمار می رونــد.وی اضافه کــرد: شــهروندان در 
صورت مشــاهده تخلفات بهداشــتی، شــکایات خــود را به 
ســامانه فوریت های ســالمت محیــط و کار از طریــق تلفن 
۱۹۰ گزارش دهند.حدود ۵۰۰ آرایشگاه  زنانه در سبزوار 

فعالیت دارند.
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