
74 هتل در مشهد تعطیل شد
 توزیع 500 بسته مواد غذایی

 در حاشیه شهر مشهد
با هدف پیشگیری از شیوع کرونا 

بیــش از 74 واحد اقامتی مشــهد تاکنون اعالم 
تعطیلی کرده اند و درصد اشــغال واحدهای دیگر 
نیز زیر 10 درصد اســت و روز به  روز کاهش پیدا 
می کند.معاون گردشگری اداره  کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اعالم 
این خبر گفت: تعداد زیادی از هتل های مشهد در 

آستانه تعطیلی قرار دارند و ادامه ...

به همت اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد 
در آستانه آغاز سال جدید، از محل موقوفات مرتبط، 
500 بسته مواد غذایی به ارزش 800 میلیون ریال در 
حاشیه شهر مشهد توزیع شد.حجت االسالم محمد 
صفرپور، رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک مشهد 
با بیان اینکه ارزش هر بسته یک میلیون و 600 هزار 

ریال است، گفت: برنج، روغن...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

»به مشهد نیایید« را جدی بگیرید
افزایش شمار مبتالیان به 
کرونا در خراسان رضوی 

به ۳۹5 نفر 
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 هشدار شدید نماینده مردم 
مشهد در مجلس به متولیان 

پروژه کمربند جنوبی

ماهیت مافیای 
پشت پرده 

و سوداگران 
پروژه را افشا 

می کنم
 پروژه کمربند جنوبی مشــهد که پیــش از این با مصوبه 
شــورای حفظ حقوق بیت المال مبنی بر نداشتن پیوست 
زیست محیطی به صورت مقطعی تعطیل شده بود در دوران 
قرنطینه ناشــی از کرونا - بی سر و صدا-  مجدد آغاز به کار 
کرد.به گزارش خبرنگار ما، البته این اقدام ابهام آمیز خیلی 
زود با رصد دیده بانان محیط زیســت و گروه های مردم نهاد 

زیست محیطی که دغدغه تخریب...
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 مدیر جهاد کشاورزی مشهد 
هشدار داد

بازی کرونایی 
با موادلبنی و 

صیفی جات

دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: بر اســاس آخرین گزارش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، آمار مبتالیان به کرونا در خراسان رضوی با اضافه 
شــدن 110 مبتالی جدید به ۳۹5 نفر افزایش یافت. دکتر علی 
اصغر انجیدنی افزود: 270 نفر از کل مبتالیان به ویروس کرونا 
در این اســتان در مناطق زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی 

مشهد قرار دارند و بقیه در مناطق زیرپوشش....
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ایرنا: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد از 
راه اندازی نقاهتگاه ویژه بیماران بهبودیافته ســندرم حاد 
تنفســی در مشهد با مشارکت مرکز بهداری شمال شرق 

سپاه امام رضا)ع( خبر داد. 
دکتر شاپور بدیعی روز گذشته در حاشیه افتتاح این مرکز 
به خبرنگاران گفت: این نقاهتگاه با 60 تخت و دارا بودن 
بهترین امکانات و تجهیزات برای افرادی پیش بینی شده 
که دوران حاد بیماری خود را در بیمارســتان طی کرده 
و شرایط و توانایی گذران دوران بیماری در منزل را برای 

بهبودی کامل ندارند.
وی ادامه داد: در ایــن مرکز نیز عیادت نزدیکان از بیمار 
میسر نیست و افراد می توانند از طریق تماس های تصویری 

و تلفنی با نزدیکان خود ارتباط داشته باشند.
او اضافه کرد: ســپاه پاســداران انقالب اسالمی همواره و 
در برهه های زمانی مختلف همراهی و کمک های مؤثری 
داشته است و در همین جا از تالش های سپاه امام رضا)ع( 
در کمک و همراهی دانشگاه در زمینه کنترل و پیشگیری 
از کرونا قدردانی می شــود.رئیس کمیته مراقبت و درمان 
بیماری کووید 1۹ دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
بیماران مبتال به کووید 1۹ در صورت حاد نبودن وضعیت 

و داشتن شرایط می توانند در خانه خود ایزوله شوند.
بدیعی افزود: اگر بیمار شــرایط حادی داشــته باشد در 
بیمارستان ها بستری شده و پس از آن نیز برای مدتی در 

این نقاهتگاه تحت مراقبت قرار می گیرد.

 مســئول راه انــدازی نقاهتــگاه بیماری کرونا در ســپاه 
امام رضا)ع( نیز گفت: در پی دســتور مقام معظم رهبری 
مبنی بر مشــارکت سپاه در کنترل و پیشگیری از شیوع 
کرونا، مرکز بهداری شــمال شــرق ســپاه امام رضا)ع( 

اقدام های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.
ســردار شهیدی افزود: نقاهتگاه بیماران کووید1۹ مشهد 
اکنون با ظرفیت 60 تخت فعال اســت که در صورت نیاز 

این تعداد افزایش خواهد یافت.
وی از تالش های مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
پزشــکان، پرستاران و ســایر کادر پزشکی در پیشگیری 
و کنترل ویروس کووید1۹ در اســتان خراســان رضوی 

قدردانی کرد.

ایرنا: رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
خراسان رضوی گفت: در حال حاضر داروخانه های استان 
اجازه دارند به شرط داشتن فاکتور خرید و رعایت قیمت 

مصوب و یا سود مجاز قانونی به مردم ماسک بفروشند. 
امید جلیلی افزود: با شــیوع کرونا و به دنبال تصمیم های 
اتخاذ شــده قبلی از ســوی معاونت غذا و داروی کشور، 
فروش ماســک در داروخانه ها ممنوع اعالم شده بود اما با 
صدور بخشنامه جدید این نهاد مبنی بر بالمانع بودن عرضه 
ماسک در داروخانه ها از این پس این کاالی سالمت محور 
می تواند توسط داروخانه ها و با رعایت موارد ذکر شده در 

اختیار مردم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: این در حالی است ماسک هایی که با قیمت 
مصــوب دولتی اکنون در اختیار برخی از داروخانه ها قرار 
گرفته و بناست در بین سایر داروخانه ها نیز توزیع شود باید 

حتماً بر اساس قیمت مصوب به فروش برسد.
رئیس شــعبه ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان 

خراسان رضوی گفت: داروخانه ها بهتر از هر مکانی محل 
عرضه ماسک بهداشتی به مردم هستند؛ چرا که به دنبال 
کمبودها اکنون فرایند تولید ماسک به صورت غیربهداشتی 
و غیرایمن در حال انجام است که این موضوع خطر شیوع 
بیماری کرونا را افزایش داده است.جلیلی افزود: هم اکنون 
در بازرســی ها با کارگاه های زیرزمینی مختلفی در شهر 
مشهد مواجه هستیم که ماسک را به صورت غیربهداشتی 
تولید و عرضه می کنند.دبیر انجمن داروســازان خراسان 
رضوی هــم در این خصوص گفت: ماســک یک کاالی 
بهداشتی است و باید توسط داروخانه ها عرضه شود و در 

غیر این صورت خطر شیوع بیماری ها را افزایش می دهد.
دکتر محمدرضا افخمی افزود: در تاریخ چهارم اسفند ماه 
عرضه ماســک در داروخانه ها از سوی معاونت غذا و دارو 
ممنوع اعالم شــد اما همین نهاد در بخشنامه ای در 10 
اسفند فروش ماســک با قیمت مصوب در داروخانه ها را 
بالمانع اعالم کرد.وی اضافه کرد: این در حالی اســت که 

با توجه به بخشنامه سازمان غذا و دارو مبنی بر لزوم ارائه 
ماسک با قیمت مصوب در داروخانه ها و عدم توزیع ماسک 
با نرخ یاد شده توسط شرکت ها، امکان خرید ماسک های 
موجود در بازار برای داروخانه ها فراهم نیســت و از سوی 
دیگر داروخانه هــا نمی دانند آیا اجازه خرید ماســک از 
شرکت های معتبر با قیمت های باالتر از قیمت مصوب و 

فروش آن را با حداقل سود قانونی دارند یا نه؟ 
دبیر انجمن داروســازان خراسان رضوی گفت: در چنین 
شرایطی ماسک های موجود به سمت بازار غیررسمی سوق 
داده شده و اغلب به صورت غیربهداشتی در فروشگاه های 
متفرقه عرضه می شــود که نگران کننده است و احتمال 

شیوع بیماری ها را افزایش می دهد.
افخمی ابراز امیدواری کرد مسئوالن هر چه سریع تر این 
مشکل را چاره اندیشی کنند تا ماسک ها هر چه سریع تر از 
داروخانه ها به عنوان عرضه کننده محصوالت سالمت محور 

تحویل مردم شود.

قدس: رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خراسان 
رضوی گزارش آخرین وضعیت این اســتان در مقابله با 

ویروس کرونا و درمان مبتالیان را دریافت کرد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در تماس تلفنی، 
به استاندار خراسان رضوی دستور داد که پیش بینی های 

الزم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و درمان مبتالیان به 
این بیماری را انجام دهد.رئیس جمهور همچنین با قدردانی 
از تالش ها و اقدام های انجام شــده از سوی کادر درمانی 
و بیمارستانی در مداوای بیماران مبتال به کرونا، بر تداوم 

اجرای اقدام های پیشگیرانه تأکید کرد.

علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی هم در این 
گفت وگوی تلفنی، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت 
شیوع کرونا و مبتالیان به این ویروس در این استان، نیازها 
و کمبودهــای خود را برای مقابله با این بیماری و درمان 

سریع مبتالیان ارائه کرد.

نقاهتگاه بیماران بهبودیافته حاد تنفسی در مشهد دایر شد

عرضه ماسک در داروخانه های خراسان رضوی آزاد شد

گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور با استاندار خراسان رضوی
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»به مشهد نیایید« را جدی بگیرید
قدس: بی هیچ مقدمه ای به نظر می رسد باید با 
شرمساری تمام اعتراف کنیم که بسیاری از ما 
تنها در دنیای مجازی افرادی بافرهنگ، متمدن 
و قانون پذیر هستیم و در دنیای واقعی و زمانی 
که باید نشانه های همان تمدن و فرهنگ مورد 
ادعای خودمان را بروز دهیم هیچ پایبندی به 
اصول اولیه عقالنیت و منطق نداریم و با تمام 
وجود بر رفتارهای هنجارشــکنانه خود اصرار 

داریم.
آنچه مســلم است چنین ادبیاتی درخور هیچ 
یک از هموطنان ما نیســت ولی متأسفانه در 
روزهــای اخیر عده ای از ما مرتکب رفتارهایی 
شــده ایم که ناخواســته در موقعیتــی قرار 
گرفته ایم که با ادبیاتی ناخواسته سخن بگوییم.

ماجرای انتشــار ویروس کرونــا و اقدام های 
پیشگیرانه آن نه موضوعی پیچیده است و نه 
مســئله ای تخصصی که تصور کنیم مخاطب 
هشدارهایی که داده می شود تنها عده ای خاص 
هســتند و اتفاقات هفته های اخیر نشان داد 
بیماری به قول معروف وزیــر و وکیل و افراد 
عادی نمی شناســد همه را درگیر کرده و باید 
همه ما خود را مأمور به انجام تکلیف اجتماعی 
بدانیــم و بــا اولویت حفظ جــان خودمان و 
عزیزانمان به دستورهای داده شده عمل کنیم.

 ویروس بی مباالتی 
بررسی آماری مبتالیان به کرونا در هفته های 
اخیر نشان می دهد خراســان رضوی و شهر 
مشهد به یکی از کانون های اصلی این ویروس 
تبدیل شده و برابر اعالم متولیان روزهای اوج 

این بیماری در دو هفته آینده خواهد بود.
از سوی دیگر از همان روزهای آغازین انتشار 
این ویروس در کشــور مدیران ملی همواره بر 
کاستن از ترددهای بی مورد شهروندان تأکید 
داشتند اما با اعالم تعطیلی مدارس شاهد رفتار 
تأسفباری از سوی عده ای از شهروندان بودیم به 
نحوی که شاهد ترافیک سنگین در جاده های 
منتهی به شهرهای شمالی کشور بودیم و کار 
به آنجایی رسید که دولت مصوبات قبلی خود 

را تعدیل کرد تا بتواند از حجم سفرها بکاهد.
در این بین خراســان رضوی هم از این قاعده 
مستثنا نبود و در یک هفته اخیر شاهد انتشار 
ســریع ویروس بی مباالتــی در بین عده ای از 
شــهروندان بودیم که از فرصــت پیش آمده 
استفاده کرده و به فکر تفریح و پر کردن اوقات 

فراغت خود بودند.

 ممنوعیت سفر را جدی بگیرید
بــر همین اســاس و بــا وجــود تأکید و 
خواهش متولیان بهداشــت و درمان کشور 
گزارش هــای رســیده از مبــادی ورودی 
استان و شهر مشهد نشان می دهد برخی از 
هموطنان با بی توجهی به تمام هشدارهای 
داده شــده راهی سفر شــده اند و این در 
حالی است که آیت اهلل علم الهدی؛ نماینده 
ولی فقیه در اســتان، تولیت آستان قدس 
رضوی و اســتاندار خراسان رضوی از همه 
مردم کشور خواســتند در راستای توصیه 
وزارت بهداشت از ســفر به مشهد مقدس 
و زیــارت حضــوری بارگاه منــور رضوی 

خودداری کنند.
استاندار خراسان رضوی رســماً اعالم کرد از 
پذیرش مســافر در مراکــز اقامتی جلوگیری 

می شود.
رزم حســینی گفــت: اعتقاد داریــم که از 
مبدأ نباید اجازه ســفر به خراســان رضوی 
و مشهد داده شــود و براساس سیاست های 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا در زمینه ورود 
زائران و مســافران در ایام تعطیالت نوروزی 
محدودیت هایی در خراسان رضوی خواهیم 

داشت.
وی عنوان کرد: باید اطالع رســانی ها دقیق و 
گسترده باشــد تا در این ایام زائر و مسافر به 
مشهد و خراسان رضوی سفر نکند. باید حجم 
سفرها به استان کاهش یابد و جابه جایی ها را 

نیز باید کاهش دهیم.

 وضعیت قرمز مشهد
معــاون هماهنگی و مدیریت امــور زائران 
اســتانداری نیز در آخرین اظهارنظر خود با 
بیان اینکه خراسان رضوی در وضعیت قرمز 
قرار دارد، گفت: امســال شــرایط مشهد به 
گونه ای است که از زائران خواهش می کنیم 
حداقل تا پایان فروردین  ماه ســال آینده به 
مشهد مشــرف نشوند، چون جابه جایی این 

جمعیت موجب انتقال بیماری می شود.
وی با بیــان اینکه در تمامی مبادی ورودی 
مشــهد شــامل فرودگاه، راه آهــن و پایانه 
مســافربری مشهد مســافران تب سنجی و 
غربالگری می شــوند، افزود: بــا هماهنگی 
صورت گرفته تب ســنجی برای مسافران به 
مقصد مشهد در مبدأ نیز انجام می شود تا از 
انتقال ویروس جلوگیری و چرخه جابه جایی 

ویروس کرونا قطع شود.
زائرســراها،  در  اقامــت  افــزود:  براتــی 
میهمانســراهای دولتــی و دیگــر مراکــز 
اســکان غیررســمی را تعطیــل کرده ایم، 

فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
صنایــع  و  گردشــگری 
دستی استان نیز نظارت را 
تقویت کرده تا اگر مراکزی 
پذیرش دارند، پلمب شوند. 
در این مــورد هیچ عذری 
هــم پذیرفته نیســت و با 
متخلفــان به صورت جدی 

برخورد می شود.
معاون هماهنگی و مدیریت 
اســتانداری  زائــران  امور 
اشاره  با  رضوی  خراســان 
تأسیسات  رزروهای  لغو  به 
اقامتی  و مراکز  گردشگری 

یــادآوری کرد: براســاس بخشــنامه تمام 
لغــو رزروها باید بدون جریمه انجام شــود. 
لــذا میراث فرهنگی نظــارت کند که همه 
کنسلی های هتل ها و بلیت ها بدون دریافت 

وجه انجام شود.

 درخواست قرنطینه شهر
در همین حال و در پی افزایش مســافران 
ورودی به شــهر مشــهد رئیس شــورای 
اسالمی شهر مشــهد در توییتی از استاندار 
خراسان رضوی خواست از ورود خودروهای 

سایر شهرها به مشهد جلوگیری شود.
محمدرضــا حیدری در این توییت نوشــت: 
وضعیت کرونا در مشهد بحرانی است. از ورود 

خودروهای سایر شهرها جلوگیری کنید.
وی اضافه کرد: مدیریت شهری همچنان بر 
موضع پیشین خود ایستاده است، اطمینان 
داشته باشــید مردم از این تصمیم حمایت 

خواهند کرد.
محمدرضا کالیی، شــهردار مشــهد هم در 
پســت اینستاگرامی خود نوشت: با توجه به 
روند صعودی آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
در مشــهد و در راستای قطع زنجیره  انتقال 
آن، مــا نیاز داریم تا بــا یکپارچگی و اتحاد 
همه مردم مشــهد به این آمار نگران کننده 
پایان بدهیم؛ چرا که هرگونه تجمعی حتی 
برای پیشــواز ســال نو می تواند برای ما به 

معنای کمک به رشد آمار مبتالیان باشد.
وی در ادامه این پســت اظهار کرد: آستان 
قدس رضوی هــم اعالم کرد که برنامه های 
تحویل ســال نو در حرم حضرت رضا)ع( را 
به صورت غیرحضــوری برگزار خواهد کرد 
تا اقدام های پیشــگیرانه برای جلوگیری از 

تشدید فراگیری این ویروس انجام شود. 
شــهردار مشــهد خطاب به مردم این شهر 
نوشته اســت: از شما همشــهریان عزیزم 
درخواســت بــزرگ دارم، در پیــام بــرای 
هر کــدام از فامیل و یا دوســتانی که فکر 
می کنید قصد دارند در نوروز به مشهد سفر 
کنند درخواســت کنید که ســفر خود را تا 

رفع معضل کرونا به تعویق بیندازند.

 تصویر روزهای سخت 
فرمانده پلیس راه خراسان رضوی روز گذشته 
در گفت وگــو با خبرنگار ما گفت: بر اســاس 
نشانه هایی که در جاده های منتهی به مشهد 
می بینیم روزهای ســختی در انتظار کسانی 
اســت که به این شهر سفر 

می کنند.
سرهنگ امیدوار اظهار کرد: 
بر اســاس اعالم پلیس راه 
از صبح  سبزوار متأســفانه 
روز جمعه بار ترافیکی محور 
شاهرود به سبزوار 40درصد 
افزایش داشــته و بیشــتر 
خودروها دارای پالک خارج 
اســتان هســتند که نشان 
می دهد به قصد ســفر وارد 

استان می شوند.
وی ادامــه داد: متأســفانه 
عــده ای از هموطنــان بــا 
بی توجهی به هشــدارهای داده شــده راهی 
جاده شــده اند و بــا بی مباالتــی ابتدا جان 
خــود و خانواده خود را بــه خطر می اندازند 
چــون نمی دانند مراکز بیــن  راهی از قبیل 
نمازخانه هــا، رســتوران ها و ســرویس های 
بهداشتی آلوده به این ویروس هست یا خیر 
و در مرحله بعد موجب می شــوند تا امکان 
کنترل و پیشــگیری این بیماری در شــهر 
مشــهد هم با اختالل روبه رو شــود؛ چراکه 
ورود جمعیت سیالی که امکان ابتالی عده ای 
از آن ها هم وجود دارد کار را سخت می کند.

امیدوار با اشــاره به یک آمار تلخ 24ساعته 
نیز گفــت: خطر دیگر ســفر در این روزها 
با توجه به خلوتی نســبی جاده ها واژگونی 
ناشی از خســتگی و خواب آلودگی است. به 
طور مثال از پنجشــنبه تــا جمعه )دیروز( 
چهار نفر بر اثر ســانحه رانندگی )واژگونی( 
جــان باخته اند که علت اصلی بیشــتر این 
اتفاق ها خلوتــی جاده ها و ســرعت باالی 

وسیله نقلیه بوده است.
فرمانده پلیس راه خراسان رضوی در پایان 
با اعــالم آمادگی برای بســتن ورودی های 
اســتان و مشــهد گفت: امیدوارم مردم با 
بی توجهی به هشدارهای داده شده شرایط 
بحرانی را تشــدید نکرده و موجبات تهدید 
ســالمت عمومی را فراهــم نکنند ولی اگر 
شــرایط به همین روال پیــش برود به نظر 

می رســد بهترین گزینه بستن ورودی های 
اســتان باشــد که اگر مدیران عالی استان 
چنین تصمیمی بگیرند در اسرع وقت اجرا 

خواهیم کرد.

 آغاز اقدام های پیشگیرانه آمرانه
با ایــن وصف بــه نظر می رســد توصیه و 
خواهش کارســاز نبوده و باید با توســل به 
قــوای قاهره و با لحنــی آمرانه تر با عده ای 
از شــهروندان که با رفتارهای مخاطره آمیز 
ســالمت عمومی را بــه خطــر می اندازند 
برخورد کرد. بر همین اســاس روز گذشته 
خبری منتشر شــد که پلیس سبزوار ورود 
خودروهای غیربومی به این شهر را با هدف 
پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا ممنوع 

کرده است.
فرمانده انتظامی ســبزوار روز جمعه به ایرنا 
گفت: مأموران پلیس این شهرستان در ورودی 
این شهر در حاشیه پایانه مسافربری مستقر 
شده اند تا مانع ورود خودروهای با پالک سایر 

استان ها و شهرستان ها به داخل شهر شوند.
ســرهنگ حســین بیات مختــاری افزود: 
خودروهــای غیربومــی با هدایــت پلیس 
شهرستان از ســمت کمربندی ها به بیرون 
از شــهر ســبزوار هدایت می شــوند. وی 
اضافه کرد: همچنیــن خودروهای با پالک 
غیرشهرســتانی کــه محل ســکونت آن ها 
شهرســتان سبزوار است پس از شناسایی و 
غربالگری به وسیله مرکز بهداشت و درمان 

وارد شهر می شوند.
عصر روز گذشــته نیز عضو هیئت رئیســه 
شورای شهر مشــهد بر ضرورت ممنوعیت 
ســفر بــه مشــهد خبــر داد و خواســتار 
تصمیم گیری ســریع مدیران اســتانی شد. 
علیرضا شــهریاری گفت: بــا توجه به لزوم 
پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا، باید 
تدابیری اندیشیده شود تا از ورود مسافران 

نوروزی به مشهد جلوگیری شود.
با توجه به اینکه در زمان اوج شیوع بیماری 
کرونا قرار داریــم باید ضوابط و تدابیر ویژه 
اندیشــیده و اجرا شــود. وی اضافه کرد: به 
شــدت باید از تجمعات جلوگیری شــود و 

سفرهای درون شهری کاهش یابد.
مسئول کارگروه بهداشت و سالمت شورای 
اســالمی شهر مشــهد گفت: پیشنهادهای 
شــورا و شــهرداری را در این خصوص به 
استاندار ارائه کرده ایم تا هر چه سریع تر این 

موضوع کنترل شود.

 به هیچ عنوان به مشهد سفر نکنید
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت 
قرمز و شــرایط اضطراری این استان گفت: از 
زائران و مسافران درخواست می کنیم در ایام 

نوروز به هیچ عنوان به مشهد سفر نکنند.
ابوالفضل مکرمی فر اظهار کرد: با وجود اینکه 
تمهیدات الزم برای پیشگیری از شیوع کرونا 
در استان خراسان رضوی اندیشیده شده، اما 
شــیوع این ویروس به گونه ای است که ورود 

مسافران به استان شرایط را تشدید می کند.
وی ادامه داد: به دلیل شرایط اضطراری استان 
امکان پذیرایی از زائران و مسافران در استان 
وجود نــدارد؛ بنابراین از زائران و مســافران 
درخواســت داریم در ایام نوروز به این استان 

سفر نکنند.
دبیر ســتاد اجرایی خدمات ســفر خراسان 
رضوی تأکید کرد: در صورتی که مســافران 
ورودی به اســتان افزایش یابد، محدودیت ها 
در ورودی های اســتان به ممنوعیت تبدیل 
خواهد شد. بر اساس اعالم روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی، مکرمی فر یادآور شد: هم  اکنون 
در برخی از شهرســتان های خراسان رضوی 
ممنوعیت ورود مســافر از ســوی فرمانداران 
شهرستان ها اعالم شــده که به زودی اعمال 

خواهد شد.

با هدف پیشگیری از شیوع کرونا 
  74 هتل در مشهد تعطیل شد

قدس: بیش از 74 واحد 
اقامتی مشــهد تاکنون 
اعالم تعطیلی کرده اند و 
واحدهای  اشغال  درصد 
دیگر نیز زیر 10 درصد 
است و روز به  روز کاهش 

پیدا می کند.
معاون گردشــگری اداره  کل میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراســان رضوی با اعالم این خبر گفت: تعداد 
زیادی از هتل های مشهد در آستانه تعطیلی قرار دارند و ادامه 
فعالیت آن ها با توجه به کاهش مسافر توجیه اقتصادی ندارد.

یوســف بیدخوری در خصــوص فعالیت و ضریب اشــغال 
واحدهای اقامتی مشــهد در شرایط شــیوع کرونا ادامه داد: 
همچنین در مشــهد تردد مســافر و زائر به حداقل رسیده و 
تعدادی هم که تعیین تکلیف نشدند، در روزهای آینده تعیین 

تکلیف می شوند که به مشهد نیایند.
وی درباره ابالغ دســتورعملی مبنی بــر تعطیلی واحدهای 
اقامتی گفت: واحدهای اقامتی غیررســمی را کامالً تعطیل 
کردیم، میهمانسراها و زائرسراهای دستگاه های دولتی همگی 
تعطیل می شــوند، حســینیه ها و تکایا نباید پذیرش داشته 
باشــند، به مدارس هم اعالم شــده پذیرش نداشته باشند و 
از فعالیت واحدهای غیرمجاز و هر واحدی که به هر شــکلی 

بخواهد پذیرش داشته باشد، جلوگیری می شود.
بیدخوری تصریح کرد: به واحدهای اقامتی اعالم شده که به 
هیچ شکل حق تبلیغات ندارند و امیدواریم امسال بتوانیم شهر 

مشهد را به  صورت کامالً کنترل شده مدیریت کنیم.
او با تأکید بر اینکه معنای صحبت من پذیرش مسافر در ایام 
نوروز نیست، افزود: واحدهای اقامتی رسمی ما هم تا ایام نوروز 
پذیرش مسافر نخواهند داشت و تا شب عید ما این مسئله را 
تبلیغ خواهیم کرد که نباید پذیرای مسافران در ایام نوروز بود.
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی افزود: برخی واحدهای اقامتی  به 
شکل داوطلبانه به عنوان پشتیبانی برای بیمارانی که در دوران 
نقاهت هســتند، اعالم آمادگی کرده اند که تعداد یک هزار و 

500 تخت را شامل می شود.
بیدخوری بیان کرد: بعضی واحدهای اقامتی هم که در فضای 
مجازی تبلیغ می کنند و مجوز ندارند، به محض اطالع بالفاصله 

به سراغشان می رویم و جلو فعالیت آن ها گرفته می شود.

  2  ابتکار جالب در راستای سالمتی 
مردم توسط دو مقام مسئول در صالح آباد

صالحی: در هفته ای که گذشت دو مقام مسئول در صالح آباد 
دو ابتکار امنیتی مهم و متفاوت در این شهرستان انجام دادند 
که موجب خوشحالی و امنیت خاطر مردم شد که جالب است 
بدانید. نخست فرماندار صالح آباد در اقدامی مبتکرانه از طریق 
تلفن ثابت پیام صوتی برای تمامی مشــترکین تلفن ثابت در 
منازل شهروندان صالح آبادی ارسال کرده، در این فایل صوتی 
آمده است: صالح آبادی عزیز ســالم، قلیچی هستم فرماندار 
شهرستان، با تبریک پیشاپیش سال نو از شما خواهشمندم به 
منظور حفظ سالمتی خود و اعضای خانواده ضمن رعایت نکات 
و توصیه های بهداشتی با ایجاد قرنطینه خانگی از امروز به مدت 
14 روز با ماندن در خانه از خطر بیماری کرونا در امان بمانید و 
همچنین از میهمانان خود بخواهید در فرصتی دیگر میزبانشان 
باشید. با توکل بر خدا و همکاری با همدیگر سال نو را در کنار 

همه اعضای خانواده با خوشی آغاز کنید.   
ابتکار عمل دیگر؛ پیگیری و همت محمدرضا توسلی، رئیس 
اداره منابع طبیعی شهرســتان صالح آباد است که با همکاری 
بخشدار جنت آباد، فرماندهی و نیروهای پاسگاه نیروی انتظامی 
بخش جنت آباد، شــورای بخش و حضور دامداران دو سامانه 
دولی بهلول و تگ گالب خان؛ اختالف چند ساله که احتمال 
درگیری شــدید بین گله داران بود رفع و مشکل با پادرمیانی 
مسئوالن فوق با خیر و خوشی حل شد و این امر سبب امنیت 

خاطر و خوشحالی مال داران چند روستا شد.

مدیرکل استاندارد استان خبر داد 
  صدور پروانه استاندارد برای تولید 

الکل طبی در خراسان رضوی
کل  مدیــر  قــدس: 
خراســان  اســتاندارد 
رضوی گفت: یک پروانه 
معتبــر برای اســتفاده 
در  اســتاندارد  نشان  از 
تولید الکل اتیلیک )الکل 
طبــی( در این اســتان 

صادر شده است.
علیرضا جمیع افزود: واحدهای تولید الکل صنعتی در استان 
وجود دارند، اما تولید این محصول مشمول استاندارد اجباری 

نیست.
وی ادامه داد: 1۳ واحد تولید مواد ضدعفونی کننده از جمله 
تولید آب ژاول و مواد ســفیدکننده موسوم به »وایتکس« در 

این استان پروانه استاندارد داشته و فعال است.
مدیر کل اســتاندارد خراســان رضوی گفت: تولید ماسک و 
دســتکش یکبار مصرف و دســتکش جراحی یا »التکس« 
مشمول استاندارد اجباری نیســت، اما دستکش مخصوص 

ظرفشویی مشمول استفاده از نشان استاندارد است.

 jضدعفونی خانه گلستان علی  
توسط ارتش

فرزندان  خانه  فخرایی: 
توسط  علی)ع(  گلستان 
قرارگاه جهادی مبارزه با 
کرونا منطقه شمال شرق 

نزاجا ضدعفونی شد.
در این حرکت انســانی 
نیروهــای ارتــش، امیر 
ســرتیپ دوم ســتاد رضا آذریان؛ فرمانده قرارگاه عملیاتی 
شمال شرق نیروی زمینی ارتش، رضازاده؛ مدیرعامل گلستان 

علی)ع( و جمعی از فرزندان حضور داشتند.
در این طرح بهداشــتی همه اتاق ها، محوطه و محیط های 
انباری و خوابگاهی خانه محمدی گلســتان علی)ع( به طور 

کامل ضدعفونی شد.

رئیس اتحادیه این صنف خبر داد
  فعالیت مشروط آرایشگاه های زنانه 

در مشهد
ایرنا: رئیس اتحادیه صنف آرایشگاه های زنانه مشهد با اشاره 
به از سرگیری فعالیت مشروط آرایشگاه های زنانه اظهار کرد: 
به  اینترنتی  تلفنی و  آرایشگاه ها موظف هستند به صورت 
مشتریان نوبت دهند تا از ازدحام در سالن جلوگیری شود. 
فاطمه ساالرزاده افزود: پیش از این به دلیل شیوع کرونا به 
آرایشگاه های زنانه مشهد توصیه شده بود که تعطیل کنند و 
برخی از آن ها نیز اقدام به تعطیلی کردند. وی یادآور شد: این 
آرایشگاه ها مشروط به رعایت کامل موارد بهداشتی و بخشنامه 
مرکز بهداشت فعالیت خود را از سر گرفتند. وی گفت: آوردن 
وسایل شخصی توسط مشتریان، استفاده از ماسک و دستکش 
از سوی آرایشگران و ضدعفونی کردن وسایل و محل کسب 
در تمامی آرایشگاه ها الزامی است. ساالرزاده با اشاره به ارائه 
زنانه  آرایشگاه های  در  پیرایش  و  آرایش  مجاز  12 خدمت 
مشهد افزود: نرخ نامه جدید صنف آرایشگاه های زنانه مربوط به 
اردیبهشت ماه امسال بوده که براساس آن نرخ خدمات بسته 
به درجه کیفیت آن 15 تا 20 درصد نسبت به نرخ نامه قبلی 
افزایش داشته است و نرخ برخی خدمات مانند تاتو و فر نیز به 

صورت توافقی است.

فرمانده بسیج مقاومت سپاه ناحیه عمار: 
  آسیب ویروس کرونا را به فرصت 

تبدیل می کنیم
بســیج  فرمانده  قدس: 
مقاومــت ســپاه ناحیه 
عمــار گفت: با بســیج 
نیروهایمــان و همــت 
آســیب های  خیــران 
ویــروس کرونــا را بــه 
خواهیم  تبدیل  فرصت 

کرد.
فرضعلی گرایلی خاطرنشان کرد: ناحیه عمار از ابتدای ورود 
ویروس کرونا به مشــهد با کنســل کردن جلسات و توجیه 
نیروهــای خواهر و برادر پای کار آمده اســت تا از شــیوع 

جلوگیری شود.
وی افزود: 150 اکیپ دو نفره و سه نفره را توسط بسیج جامعه 
پزشــکی آموزش دادیم. این افراد به ضدعفونی و گندزدایی 

معابر، مراکز اقتصادی و عمومی پرداختند.
وی یادآور شد: تهیه مواد اولیه به همت خیران صورت گرفت. 
مواد در کارگاهی با تأیید بهداری ســپاه امام رضا)ع( ترکیب 
شــده است. این ترکیب توســط یک گروه جهادی ۶0 نفره 
در بطری های 500 سی ســی، 1500 سی سی، گالن های 20 

لیتری و 10 لیتری آماده شده است.
فرمانده بسیج مقاومت ناحیه عمار بیان کرد: پس از ضدعفونی 
کردن مساجد و معابر ناحیه عمار، مواد ضدعفونی کننده در 

بین حوزه های برادر توزیع شده تا در اختیار مردم قرار گیرد.
گرایلی عنوان کرد: با تعامل با بسیج سازندگی، مجمع عالی 
بسیجیان، شهرداری، هیئت موتورسواران استان، هیئت امنای 

مساجد و... از تمام ظرفیت های منطقه استفاده شده است.
وی از توزیع 40 لیتر مواد ضدعفونی در دو ایستگاه در محله 
اســماعیل آباد خبر داد. وی در پایان اظهار کرد: با همکاری 

مردم و همدلی بسیجیان این ضایعه را شکست می دهیم.

  مادر شهید علوی آسمانی شد  
بشــرویه – خبرنگار 
فاطمی پور،  زهرا  قدس: 
مادر شهید سیدغالمرضا 
علوی در سن ۹7سالگی 
بر اثر بیماری و کهولت 
ســن دار فانــی را وداع 
گفت و پیکر این اســوه 
صبــر و ایثار از محل هیئت عباســیه  روی دســتان مردم 
شهیدپرور شهر بشرویه تشــییع و در قطعه صالحین گلزار 

شهدای بشرویه به خاک سپرده شد.
شهید سیدغالمرضا علوی در تاریخ سوم آذرماه 1۳47 در شهر 
بشرویه به دنیا آمد و در سال ۶۳ در منطقه عملیاتی میمک در 

سرزمین ایالم و غرب کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده پلیس راه 
خراسان رضوی: بر 

اساس نشانه هایی که 
در جاده های منتهی به 

مشهد می بینیم روزهای 
سختی در انتظار کسانی 
است که به این شهر سفر 

می کنند

بــرش
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مدیر عامل آتش نشــانی مشــهد از آغاز عملیات ضدعفونی گسترده شهر  قدس 
برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا با استفاده از تجهیزات سازمان آتش نشانی 
و بــه کارگیری نیروهای داوطلب مردمی آموزش دیده در نقاط مختلف این شــهر 

خبر داد.
آتشــپاد دوم دکتر امیــر عزیزی با بیان این مطلب گفت: از روز جمعه 2۳ اســفند 
عملیات گســترده ضدعفونی سطح شــهر را از طریق توان لجســتیکی و عملیاتی 
سازمان آتش نشانی مشهد به همراه خودروهای سنگین و نیمه سنگین ویژه با تأکید 
بر گندزدایی و ضدعفونی معابر در حاشــیه شهر مشــهد به صورت مستمر و روزانه 

آغاز کرده ایم.

مدیر عامل آتش نشانی شهر مشهد خاطرنشان کرد: همچنین با به کارگیری بیش از 
100 نفر از نیروهای آتش نشان داوطلب آموزش دیده و تجهیز این افراد به ملزومات 
انفرادی ویژه ضدعفونی نقطه به نقطه این آتش نشــانان اماکنی را که خودروهای ما 

امکان ورود و تردد در آنجا را ندارند، ضدعفونی و گندزدایی می کنند.
مدیر عامل آتش نشــانی شــهر مشهد خاطرنشــان کرد: در حال حاضر بیش از ۳0 
آتش نشــان با 15 خودرو تخصصی آتش نشانی و همچنین 100 آتش نشان داوطلب 
آموزش دیده با اســتفاده از سمپاش انفرادی این عملیات را آغاز کرده اند و محلولی 
که از آن برای ضدعفونی و گندزدایی ســطح شهر اســتفاده می شود، تحت نظارت 

دانشگاه علوم پزشکی تهیه و هیچ گونه ضرری برای شهروندان ندارد.

 از جمعه گذشته آغاز شد

عملیات گسترده آتش نشانان برای ضدعفونی شهر مشهد



خبر

عباسعلی سپاهی یونســی: مدیربنیــاد 
نیکوکاری حرکت انســانی گفت: این بنیاد 
در قالب دو تیم از 10اســفند ماه هر شــب 
بخش هایی از معابر عمومی و اماکن مشهد 

را ضدعفونی می کند.
جواد نوروزی در توضیح بیشــتر درباره این 
حرکــت خیرخواهانه گفــت: بنیاد حرکت 
انسانی با شــیوع بیماری کرونا، برای مقابله 
با ایــن بیماری و بهتر شــدن حال جامعه، 
وارد عمل شــده و 13 عدد سمپاش بزرگ 
خریداری کرد تا بتواند در راه ریشه کن کردن 

این بیماری در شهر مشهد قدمی بردارد.
وی افزود: این سمپاش ها در اختیار نیروهای 
افتخــاری تیم  ســنگ نوردان و کوهنوردان 

استان خراسان رضوی)گروه آفتاب هشتم( و 
گروه مردمِی عاشــقان خدمت قرار گرفت تا 
هر شب از آن ها برای ضدعفونی کردن معابر و 

اماکن استفاده شود.
نوروزی گفت: این گروه ها به صورت داوطلب 
و خودجوش هر شــب از ساعت 1٨ الی٢۴ 
در قالــب یک گروه 30 نفــره به صورت دو 
تیم 1۵ نفــره مکان های پرتــردد از جمله 
ورودی و داخل فروشگاه ها، نیمکت  پارک ها، 
عابربانک ها، دســتگیره  در منازل و مغازه ها 
و در چهارراه ها دســتگیره های ماشــین ها، 

موتورها و تاکسی ها را گندزدایی می کنند. 
هیمالیانورد خراســانی با تأکیــد بر اینکه 
این عزیزان عهد بســته اند ایــن برنامه را تا 

ریشه کن شدن کامل این بیماری و رسیدن 
به وضعیت ســفید ادامه دهند، تصریح کرد: 
مردم با دیدن این کار بسیار خوشحال شده و 
تشکر می کنند، اما بی شک بهترین راه تشکر 
از زحمــات این افــراد و تیم های درمانی در 
بیمارستان ها، رعایت قوانین از جمله ماندن 

در خانه ا ست.

 اهدای ۸۷۵ ماسک توسط بنیاد 
نیکوکاری ایرانیان به بیمارستان ها

خبر دیگری حاکی اســت  با توجه به تأکید 
نظام های ســامت جهانی بــرای ضرورت 
استفاده از ماسک برای تیم های درمانی و نیاز 
مبرم مراکز درمانی در این برهه خاص زمانی 

به چنین تجهیزاتی با هماهنگی های صورت 
گرفته بــا مراکز تولیدی، تعــداد ۴٨0عدد 
ماســک N9۵ و ۵0 عدد ست کاورال و  ٢0 
لیتر مایع ضدعفونی به بیمارســتان فارابی، 
3۷۵ عدد ماســک N9۵ ، ٢هزار دستکش 
التکس به بیمارستان امام رضا)ع( در مشهد 
و ٢0 عــدد ماســک N9۵  و ٢0 لیتر مایع 
ضدعفونــی بــه بیمارســتان خاتم االنبیاء 
خلیل آباد کاشــمر برای اســتفاده کارکنان 

توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان اهدا شد.
گفتنی اســت، تاکنون 3هزار و ٢۶٢ماسک 
N9۵ و 300 عــدد ســت کاورال و ۶هزار 
دستکش التکس در بیمارستان های استان 

خراسان رضوی توزیع شده است.

توسط نیروهای افتخاری بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی انجام شد

ضدعفونی کردن بخشی از معابرعمومی و اماکن مشهد

روی خط حادهث

روی خط خبر
 درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی ناجا 

خراسان رضوی بر اثر کرونا
قدس: حجت االسام والمســلمین محمدرضا تقوی مقدم، 
رئیس عقیدتی سیاسی ناجا خراسان رضوی بر اثر ابتا به کرونا 

درگذشت. 
حجت االسام والمسلمین دکتر سیدعلیرضا ادیانی، نماینده 
ولی فقیه در ناجا در پیامی درگذشت رئیس عقیدتی سیاسی 

فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی را تسلیت گفت.

در راستای پیشگیری از شیوع کرونا
 باغ وحش، باغ پرندگان و بازار پرندگان 

مشهد تعطیل شد
شبکه  رئیس  ایســنا: 
شهرستان  دامپزشــکی 
مشهد گفت: با توجه به 
از  پیشــگیری  ضرورت 
باغ وحش  کرونا،  بیماری 
وکیل آباد، بــاغ پرندگان 
و بازار پرندگان مشــهد 

تعطیل شد.
دکتر محمود جوادی نژاد افزود: این تعطیلی در راستای اجرای 
بند هشتم مصوبات کارگروه تخصصی سامت و امنیت غذایی 

مشهد انجام شده است.
وی اظهار کرد: همچنین در مکاتبه ای که شبکه دامپزشکی 
شهرســتان مشــهد در این خصوص انجام داده، مسئوالن 
فنی بهداشتی مراکز یاد شده موظف به تشدید نظارت های 
بهداشتی و نظارت بر ضدعفونی کامل محوطه مراکز یاد شده 

شده اند.

به دلیل  رعایت نکردن مسائل بهداشتی
 ۱۵نانوایی متخلف در خراسان رضوی 

پلمب شد
ایرنا: مدیر گروه بهداشت 
دانشگاه  محیط حرفه ای 
علوم پزشــکی مشــهد 
گفــت: با اجــرای طرح 
تشدید نظارت بهداشتی 
شهرهای  نانوایی های  بر 
دانشگاه،  این  زیرپوشش 

1۵ نانوایی در استان خراسان رضوی پلمب شد.
علی اصغر حســنی افزود: در چهار روز گذشته از یک هزار و 
٨0٨ نانوایی در شــهرهای زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد بازدید به عمل آمد که از این تعداد ٨۵۴ مورد مربوط 

به مشهد است.
وی ادامه داد: در این بازدیدها 31٢ نانوایی برای رعایت موارد 
بهداشــتی اخطار گرفتند، ٢۵ نانوایی به دادگاه معرفی و 1۵ 

نانوایی نیز تعطیل شدند.
وی گفت: از کل موارد یاد شــده ۷۴ اخطار، 1٨ مورد ارجاع 
به دادگاه و پنج مورد تعطیلی مربوط به نانوایی های مشــهد 

بوده است.
حسنی افزود: در این میان بسیاری از نانوایی ها اقدام های قابل 
قدردانی برای پیشگیری از شیوع کرونا انجام دادند که نقش 
مؤثری در حفظ سامت جامعه، افزایش سطح اطمینان مردم 

و امنیت روانی آنان دارد.
وی گفت: واحدهای صنفی خدماتی باید با گندزدایی محل 
کسب، اســتفاده از ماسک و دستکش و پرهیز از جابه جایی 
پول نقد، اطمینان مردم از دریافت خدمات خود را ارتقا داده 

و به مقابله با این بیماری کمک کنند.

 شهردار مشهد کرونا ندارد 
قدس: مسئوالن و مدیران مشهدی از روزهای ابتدایی خود 
به  طور مستقیم در میدان مبارزه با کرونا حضور داشته اند و دو 
تن از آنان که گفته می شود شهردار و دادستان مشهد به این 

بیماری مبتا شده اند.
به گزارش فارس، شــهردار این شــهر که از حدود سه هفته 
پیش به این بیماری مبتا شــده بود، حــاال بهبود یافته و 
دادستان مرکز خراسان رضوی نیز یک هفته ای است پس از 

مثبت اعام شدن تست کرونا، تحت مراقبت است.
محمدرضا کایی، شــهردار مشهد که عائم خفیفی از این 
بیماری داشــته و بیماری او پیشــرفت نکرده بود، توانسته 
در مبارزه با این ویروس غلبه کند و وضعیت محمدحســین 
درودی، دادستان مشهد نیز به  دلیل اینکه بیماری زمینه  ای 

ندارد، رو به بهبود است.
علیرضا رزم حسینی نخستین استانداری بود که وضعیت قرمز 
اعام کرد و خراســان رضوی نه  تنها وارد وضعیت قرمز شد، 
بلکه شهر مشهد نیز به پیشــنهاد شهردار مشهد و موافقت 

استاندار تعطیل شد.
طبیعی است مسئوالنی که در خط مقدم برنامه ریزی و میدان 
مبارزه با ویروس کرونا هســتند، بیش از سایر شهروندان در 
معرض ابتا به ویروس هستند، اما شاید این صحبت کایی، 
شــهردار مشــهد مهم ترین جمله این روزهای مشهد باشد: 

»سفر به مشهد در نوروز، فاجعه به  بار می آورد«.
در همین حال  مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری 
مشهد عصر دیروز به ایسنا گفت: شهردار مشهد کرونا ندارد. 

امیر اقتناعی اظهار کرد: شــهردار حدود 10 روز پیش دچار 
ســرماخوردگی خفیف شــده بودند که با دو روز استراحت 

حالشان خوب شد.
وی ادامه داد: اگر  شــهردار کرونا می داشــت کــه با دو روز 

استراحت حالش خوب نمی شد.

 دستگیری 33عامل احتکار 
مواد ضدعفونی کننده در خراسان رضوی

خط قرمز: با دستگیری 
33 متهــم، مقادیــری 
ضدعفونی کننده  مــواد 
احتکاری و اقام موردنیاز 

مردم کشف شد. 
فرمانده ارشــد انتظامی 
اســتان خراسان رضوی 
گفــت:در اجرای طرح هــای ضربتــی مقابلــه قاطعانه با 
احتکارکنندگان اقام موردنیاز مردم و مواد ضدعفونی کننده، 
تیم های پلیس آگاهی و امنیت عمومی خراسان رضوی وارد 

عمل شدند. 
ســرتیپ محمدکاظم تقوی افزود:پلیس خراسان رضوی  در 
اجرای این عملیات گسترده و بی امان 33عامل اصلی احتکار 
اقام موردنیاز شــهروندان را شناسایی و پس از هماهنگی با 

مراجع قضایی آنان را دستگیر کردند. 
سرتیپ تقوی گفت:در این عملیات یک هزار و 1۴۵ لیتر مایع 
دستشویی،1۶هزار و۶0٢عدد ژل ضدعفونی کننده، یک هزار و 
11۵لیتر الکل ،۷ هزار و ٢۶0لیتر محلول ضدعفونی،90٢هزار 
و ٢٨0جفــت دســتکش ،٢91هزار و ۵0۴عدد ماســک و 
۶9هزار پــد الکلی به همراه 1٢۵تن لیموترش احتکاری در 

سطح استان کشف شد. 
فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی گفت: 33متهم این 
ماجرا برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

در بیرجند شناسایی شد 
 دستگیری مرد مأمورنما 

باشگاه خبرنگاران جوان: 
جانشین انتظامی استان 
گفــت: فردی کــه در 
شهرستان بیرجند خود 
را مأمور اطاعات معرفی 

می کرد، دستگیر شد.
سرهنگ دادگر، جانشین 
انتظامی استان گفت: فردی که در شهرستان بیرجند خود را 
مأمــور اطاعات معرفی می کرد و قصد داشــت از یک واحد 

صنفی طافروشی اخاذی و کاهبرداری کند، دستگیر شد.
وی با اشــاره به اینکه این فرد بــا ارائه چند برگه جعلی به 
شــهروندان مبنی بر حکم جلب و مصادره اموال آنان، قصد 
اخاذی داشته، افزود: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال 
کاهبرداری و اخاذی از شهروندان، موضوع به طور ویژه توسط 

پلیس آگاهی استان پیگیری شد.
جانشین فرماندهی انتظامی اســتان خراسان جنوبی با بیان 
اینکه مأموران پلیس آگاهی یکی از شاکیان را که یک واحد 
صنفی طافروشی داشت شناســایی کردند، ادامه داد:  وی 
در تحقیقات پلیس گفت متهم مأمورنما اواخر شب به مغازه 
وی مراجعه کرده و قصد داشته با اظهارات فریبنده و مدارک 

جعلی از وی اخاذی کند.
ســرهنگ دادگر ادامه داد: مأموران با انجام اقدام های فنی و 
پلیسی متهم مأمورنما را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام 
قضایــی دو تیم از پلیس آگاهی اعزام و متهم را هنگامی که 

قصد اخاذی و کاهبرداری داشت، دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرســی از متهم یک عدد چشم بند، دو عدد 
دستبند پاستیکی، دو دستگاه گوشی تلفن همراه و تعدادی 
کارت بانکی کشف و متهم 3۵ ساله به پلیس آگاهی منتقل 
شــد که در بازجویی پلیس، هدف خود از این کار را کسب 

منافع مادی اعام کرد.
سرهنگ دادگر به شهروندان و صاحبان صنوف هشدار داد: 
از ارائــه اموال و اطاعات خود بــه افراد فاقد صاحیت جداً 
خــودداری کنند و در صورت مراجعــه افرادی تحت عنوان 
مأموران پلیس و یا نهاد های امنیتی دیگر حتماً از آنان مدارک 
شناسایی و هویتی درخواســت کنند و در صورت هر گونه 
موارد مشکوک بافاصله مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 

110 اطاع دهند.

 پس از یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی
در خیابان های مشهد صورت گرفت
 مالک خودرو پالک خارجی

 متهم پرونده قاچاق موبایل سرقتی
رئیس  قرمــز:  خــط 
پلیس مشهد از دستگیری 
راننــده خودرو ســواری 
پــاک خارجــی خبــر 
داد که متهــم به قاچاق 
تلفن همراه  گوشــی های 
سرقتی به افغانستان است. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی در تشریح این خبر گفت:تیم 
گشــتی کانتری 1۴کوی پلیس روز گذشته هنگام کنترل 
حوزه استحفاظی خود ، در خیابانی فرعی به حرکات و رفتار 
راننده یک دستگاه خودرو سواری  پاک خارجی مشکوک 
شدند.رئیس پلیس کانشهر مشهد افزود:افسر گشت پلیس 
برای بررسی مدارک راننده این خودرو وارد عمل شد، اما در 
این لحظه فرد مظنون که خودرو خود را کنار خیابان پارک 
کرده بود، به محض مشاهده مأموران با سرعت زیاد متواری 
شد. ســرهنگ صارمی گفت:تیم گشت کانتری 1۴ کوی 
پلیس بافاصله  وارد عمل شده و عملیات تعقیب و گریز پس 
از طی مسیر در چند خیابان به توقیف خودرو سواری انجامید. 
وی گفت:دربازرســی اولیه از این خودرو ۶۵دســتگاه انواع 

گوشی های تلفن همراه و یک دستگاه تبلت کشف شد. 
ســرهنگ صارمــی گفت:با دســتگیری راننده خــودرو و 
بررســی های بعدی مشخص شد گوشــی های تلفن همراه 
در مناطق مختلف شهر مشهد شــامل منطقه الهیه ،بولوار 
ســرافرازان ،محدوده بولوار پیروزی،کوثر،ابوطالب و شفا و... 
به ســرقت رفته است.وی ادامه داد:با دستورات مقام قضایی 
تحقیقــات ادامه یافت و مأموران انتظامی تعــداد زیادی از 
مالباختگان و شاکیان پرونده را شناسایی و گوشی های تلفن 

همراه مسروقه به مالکان تحویل داده شد. 
سرهنگ صارمی خاطرنشان کرد:متهم در اعترافات خود بیان 
داشته قصد انتقال گوشی های مسروقه به کشور افغانستان را 
داشته و تحقیقات گسترده پلیسی برای کشف ابعاد مبهم این 

پرونده و شناسایی و دستگیری  دیگر متهمان ادامه دارد. 
راننده خودرو سواری خارجی ادعا کرد: فردی که در خارج از 
کشور آن ها و در کشور همسایه شان ساکن است، از او خواسته 

این گوشی های تلفن همراه را برایش ببرد .

زاویه تصویر

عملیات ضد عفونی و گندزدایی 
 توسط خودرو یگان ویژه 

در خیابان طالب
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عقیل رحمانی  امید طهماسبی زاده، مدیر 
جهاد کشاورزی مشــهد در حاشیه بازدید از 
یک گلخانه پیشرفته و مکانیزه تولید بادمجان 
که به دلیل شیوع کرونا از ارسال محصوالت به 
روسیه بازمانده است، گفت: یکی از موضوعات 
تأسفبار در کنار شــیوع ویروس کرونا، شیوع 
اخباری جعلــی و غیرعلمی مبنی بر مصرف 
نکردن محصوالتــی از جمله لبنیات و برخی 
صیفی جــات بــرای جلوگیــری از ابتا به 

کروناست.
مدیر جهادکشــاورزی مشهد در مورد برخی 
و...  پیشنهادهای غیرعلمی در فضای مجازی 
برای کاهــش ابتا به ویروس کرونا  اشــاره 
و در ایــن زمینــه گفت: متأســفانه اخباری 
که ایــن روزها از توصیه به مصــرف الکل و 
موادمخــدر برای مصون ماندن از این بیماری 
و توصیه به عدم مصرف لبنیات و... به عنوان 
امری پیشــگیرانه به گوش می رسد به شدت 
ناراحت کننده و بیانگر این اســت که برخی 
از هموطنــان تــا چه حد می تواننــد خود و 

عزیزانشان را در معرض خطر  قرار دهند. 
همیشــه و به طور خاص توصیه ما مداومت 
در استفاده از محصوالت و فراورده های لبنی 
و صیفی جــات مطمئن بوده و هســت و در 
چنین شــرایطی نمی توان منکر این واقعیت 
شــد که فراورده هایی از ســامت بیشتری 
برخوردارند که در کارخانجات و کارگاه هایی 
تولید می شــوند که با رعایت کامل موازین و 

پروتکل های بهداشــتی آماده، بسته بندی و 
توزیع می شوند.

مدیر جهادکشاورزی مشهد ادامه داد: بنابراین 
محــروم کردن خود و خانواده از این دســت 
موادغذایی ارزشــمند و فراســودمند صحیح 

نبوده و اقدامی کامًا غیرعلمی است. 
از مردم درخواست  طهماسبی زاده همچنین 
کرد مــواد لبنی و صیفی جات مورد نیاز خود 
را از فروشــگاه های معتبــر و از کارگاه های 
دارای مجوزات بهداشــتی و یا از محصوالت 
لبنی تولید شــده در کارخانجات شــناخته 
شده اســتفاده نمایند و در صورتی که تمایل 

به مصرف شــیر به صورت فله دارند حتماً از 
لبنیات فروشــی های معتبر که واجد شرایط 
بهداشتی هستند تهیه و پس از جوشاندن به 

مصرف برسانند.

یک تولیدکننده: 
کرونا تهدیدی که فرصت شد

همچنین در حاشــیه این بازدید خدادادی، 
تولیدکننــده بادمجان گلخانه ای که شــیوع 
ویــروس کرونا موجب شــده محصول مورد 
عاقه روس ها که تا پیش از آن توسط آن ها به 
صورت کامل پیش خرید می شده است، راهی 

بازار داخلی شــود، هم عنوان کرد: ما در این 
گلخانه ٢ هکتاری دو گلخانه ایجاد کرده ایم که 
در آن بادمجان معروف به المپی را به صورت 
هیدروپونیک تولید می کنیم. این محصول تا 
امروز تماماً توسط کشــور روسیه خریداری 
می شــده، چرا که از خواص باالیی برخوردار 

است. 
وی ادامه داد: در گذشته ما دقیق نمی دانستیم 
که این محصــول مورد عاقــه روس ها چه 
خواصی دارد که آن ها اصــرار دارند تمام آن 

را از ما بخرند.
پس از آنکه ماجرای شیوع ویروس کرونا پیش 
آمد و امکان ارســال محصــول برای روس ها  
فراهم نبود، بیشــتر در ایــن زمینه تحقیق 
کردیم و پی بردیم که خــواص متعددی در 
این محصول نهفته است که یکی از آن ها عدم 
ایجاد حساسیت در بدن مصرف کننده و درمان 

برخی بیماری های معده است.
این تولیدکننــده در حالی که عنوان می کند 
تهدید شــیوع کرونا برای مــا تبدیل به یک 
فرصت شد، تصریح کرد: در حال حاضر تمامی 

این محصول را راهی بازار داخلی کرده ایم.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد هشدار داد

بازی کرونایی با موادلبنی و صیفی جات

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 باران در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد : با توجه به 
بررســی نقشــه ها ومدل های هواشناســی تا بعدازظهر روز 
یکشــنبه ضمن تداوم افزایش دما، گاهی افزایش ابر و وزش 
باد )در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید توأم با گردوخاک( 
پدیده جوی غالب است، اما از اواخر وقت فردا یکشنبه با ورود 
ســامانه بارشی به استان، شــاهد آغاز بارش های پراکنده از 
نواحی غربی و شمالی استان خواهیم بود. فعالیت این سامانه 
در ساعاتی از دوشنبه و سه شنبه به صورت رگبار باران و وزش 
باد در سطح استان )به ویژه در مناطق جنوبی و غربی گاهی 

رعدوبرق( ادامه خواهد داشت. 
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بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی خراسان شمالی 
از انهدام باند سارقان مغازه با ٢۵ فقره سرقت به ارزش 10 

میلیارد ریال در استان خبر داد.
ســردار علیرضا مظاهری با اعام جزئیات این خبر گفت: 
در پي وقوع ســرقت هاي متعدد مغازه از خردادماه سال 
جاري در سطح استان خراسان شمالي بافاصله دستگیری 
ســارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 

آگاهی استان قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه ســارقان با خودروهاي مختلف از 
جمله زانتیا سفیدرنگ، پژو ۴0۵ نقره اي، سمند سفیدرنگ 
و پراید ســفیدرنگ، با بریدن قفل در و شیشه سکوریت 
به وســیله قیچي میلگردبري، اقدام به سرقت می کردند، 
افزود: این افــراد اقامی نظیر لپ تاپ، تلویزیون، لباس و 

وسایل آرایشي را سرقت می کردند.
این مقام ارشد انتظامی در استان با بیان اینکه با توجه به 
سرنخ های به دست آمده مشخص شد سارقان اعضای یک 
باند کاماً حرفه ای هستند، تصریح کرد: با تشکیل تیمي 
از کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت و عملیات ویژه استان 
اقدام های مشابه سارقان در استان هاي همجوار نیز رصد 
که مشخص شد در تعدادی از استان های شمالی کشور نیز 

سرقت هایي با چنین شگردي وجود داشته است. 

سردار مظاهری ادامه داد: در نهایت با تاش مستمر و انجام 
اقدام های فنی و پلیسی و همچنین گشت زنی هدفمند دو 

نفر از سارقان مورد شناسایی قرار گرفتند.
وی یادآور شد: با انجام اقدام های فني مسیر حرکت سارقان 
که غیربومی بودند در جاده اصلي بجنورد به استان گلستان 
تشخیص داده شد که بافاصله کارآگاهان با حضور در این 

محور اقدام به کنترل خودروهای عبوری کردند.
فرمانده انتظامی اســتان با اشاره به اینکه یکی از تیم های 
اعزام شــده به آن محور به یک دســتگاه خــودرو پراید 
مشکوک و خودرو را متوقف کردند، ادامه داد: در بازرسي 
از خودرو تعدادي لباس نو و یک دســتگاه پرینتر سرقتی 

کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی خودرو به همراه 
سه نفر سرنشین برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل 
شــدند، گفت: با توجه به اینکه یکی از سرنشینان بومی 
بود، با هماهنگی مقام قضایی محل زندگی این فرد مورد 

بازرسی قرار گرفت.
ســردار مظاهری با بیان اینکه در بازرسی از محل زندگی 
این فرد مقادیر زیادي اموال مسروقه شامل لباس، زعفران 
، ماشین لباسشویي، لپ تاپ و تبلت، یک دستگاه خودرو 
مسروقه ، حدود هشت کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک 
کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد، افزود: شاکیان پرونده 
به پلیس آگاهی دعوت شدند که با مشاهده اموال کشف 

شده، اموال خود را شناسایي کردند.
وی با بیان اینکه ســارقان در نهایت با مواجه مستندات 
و ادله کافی به ٢۵فقره ســرقت از مغازه در سطح استان 
اعتراف کردند، افزود: با بررســی های به عمل آمده ارزش 
اقام ســرقت شــده 10میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی با بیان اینکه این سه 
متهم با تشــکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، 
خاطرنشان کرد: با بررسی به عمل آمده مشخص شد این باند 
چهار نفر عضو داشته که نفر چهارم در حال حاضر متواری 
بوده و اقدام های پلیس برای دســتگیری وی ادامه دارد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خبر داد

دستگیری عامالن 25 فقره سرقت سریالی بجنورد 



اجتماعی  هشدار شدید نماینده مردم مشهد در مجلس به متولیان پروژه کمربند جنوبی

ماهیتمافیایپشتپردهوسوداگرانپروژهراافشامیکنم
احمد فیاض  پروژه کمربند جنوبی مشــهد 
که پیش از این با مصوبه شــورای حفظ حقوق 
بیت المال مبنی بر نداشــتن پیوســت زیست 
محیطی به صورت مقطعی تعطیل شــده بود در 
دوران قرنطینه ناشــی از کرونا - بی سر و صدا-  

مجدد آغاز به کار کرد.
بــه گزارش خبرنگار ما، البته این اقدام ابهام آمیز 
خیلــی زود با رصد دیده بانان محیط زیســت و 
گروه های مردم نهاد زیســت محیطی که دغدغه 
تخریب ارتفاعات جنوبی مشــهد را دارند، برمال 
شــد تا آنجا که صبح پنجشــنبه گذشته پای 
حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمان فر، رئیس 
مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم مشهد در 
مجلس را برای بررسی دقیق ماجرا و واکاوی آن 
به ارتفاعات جنوبی باز کرد. پس از حضور نماینده 
مردم مشهد در منطقه، محمدرضا کالیی؛ شهردار 
مشهد نیز خود را به محل رساند تا ضمن بازدید 
میدانی و استماع و رؤیت گزارش های گروه های 
مردم نهاد و دیده بانان محیط زیســت محیطی، 
دستور دهد به طور موقت و البته چندباره، کارهای 
عمرانی و سازه ای این پروژه جنجالی تعطیل شود. 
تعطیلی که تنها چند ســاعت دوام آورد و پس 
از آن بنا بر اظهارات حجت االســالم والمسلمین 
نصــراهلل پژمانفر نه تنها متوقف نشــد بلکه در 
روزهای  پنجشنبه و روز جمعه با شتاب بیشتری 

ادامه پیدا کرد!

درسایهکروناچهاتفاقیبرایپروژه
متوقفشدهکمربندجنوبیافتاد؟

ماجرا اما از آنجا آغاز شد که شماری از دیده بانان 
و مدافعان  زیســت محیطی در نیمه اسفند و 
در دوران قرنطینه خانگی که سکوت نسبی بر 
شهر مشهد حکمفرما بود، در بخشی از ارتفاعات 
جنوبی مشــهد و در طول مسیر پروژه کمربند 
جنوبی متوجه تحرکات ماشین های مکانیکی و 
فعالیت آنان می شــوند. بر اساس این گزارش ها 
و مســتندات رســیده در قالب فیلم و عکس، 
تانکرهای آبرسانی با برداشت آب از تنها چشمه 
باقی  مانده طبیعی کنار پروژه و برای بهســازی 
زیرســاخت جاده در محل مشاهده می شوند. 
همچنین تعــدادی بیل مکانیکی نیز در عرض 
مســیر کوهنوردی به قله زو اقدام به تخریب و 

کوه خواری و برداشت خاک می نمایند.
پــس از ایــن گزارش ها، شــبکه تشــکل های 
مردم نهاد)ســمن های( محیط زیستی خراسان 
رضوی با ارســال نامه سرگشــاده ای به رئیس 
دادگســتری خراســان رضوی و  رئیس شورای 
حفظ حقوق بیت المــال، از ادامه تخریب ها در 
ارتفاعات جنوبی مشهد، انتقاد و نسبت به ادامه 
ساخت وسازها هشــدار داده و تقاضای برگزاری 
جلســه فوری شــورا برای رسیدگی به تخلفات 
اخیر می نماید. در این نامه اعتراض آمیز خطاب 
به رئیس شــورای حفظ حقوق بیت المال آمده 
است: سازمان های مردم نهاد، جامعه کوهنوردی و 
مردم دغدغه مند و طبیعت دوست  از مدعی العموم 
و ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال  تقاضا 
دارند به این تخلف در اســرع وقت رســیدگی 
نموده و تا پایان مطالعات ارزیابی محیط زیستی، 
فرهنگی و اجتماعی این پروژه  بر توقف آن نظارت 
کامل  داشته و با متخلفان برخورد قانونی نمایند. 
همچنین با توجه به موضوع مهم توقف عملیات 
اجرایی در کمربند جنوبــی که از اهم مطالبات 
مردمی است، شبکه  سمن های محیط زیستی 
خراسان رضوی برای رفع نگرانی ها و دغدغه های 
ایجاد شــده مبنی بر زیرپا گذاشته شدن قانون 
و تصمیم شــورای حفظ حقوق بیت المال، از آن 
مقام محترم تقاضا دارد دستور فرمایند تا جلسه 
شورای حفظ حقوق بیت المال با توجه به شرایط 
حاضر به هر شــکل ممکن برای بررسی موضوع 
فوق برگزار شــود تا با اعمال نظارت آن شورای 
محترم، حفاظت از منابع و حقوق مردم و نظارت 
بر اجرای دســتورات آن شورا به طور کامل انجام 

پذیرد و موجب رفع نگرانی ها شود.
در نامه اعتراض آمیز این ســازمان مردم نهاد در 
هفدهم اسفندماه آمده است: گزارش های مردمی 
در هفته های اخیر که مردم همه در تالش برای 
مقابله با خطر ویروس کرونا هستند حاکی از ادامه 

کار و تخریبات در کمربند جنوبی است. در پاسخ 
به پیگیری سمن ها از تصمیم ستاد تدبیر مبنی بر 
راه اندازی پارکینگ و خط دوچرخه در مسیری 
محدود مطلع شدیم، اما مشاهدات بیانگر آن است 
که دامنه کار و تخریبات وسیع تر از این توضیح 
و توجیه اســت و ادامه عملیــات در 75 متری 
این پروژه موجب نگرانی سازمان های مردم نهاد، 
جامعه کوهنــوردی و مردم طبیعت دوســت و 

دغدغه مند شده است.
در بخشی از این نامه به اهمیت زیست محیطی 
ارتفاعات جنوبــی به عنوان تنفســگاه حیاتی 
کالنشهر مشهد نیز اشــاره و تصریح شده است: 
این پروژه بــه دلیل نابودی ارتفاعات جنوبی که 
تنفسگاه شهر مشهد اســت و نداشتن پیوست 
محیط زیســتی پس از بررســی های زیاد بنا به 
دستور شــورای حفظ حقوق بیت المال تا زمان 
انجام مطالعــات و اعالم نتیجه و تعیین تکلیف 
متوقف شــده و شــروع به کار مجدد آن تخلف 
محسوب می شود. خواهشمند است ضمن دستور 
بــه توقف این تخریبات با هر عنوان، با متخلفان 
برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین برای حفظ 
ارتفاعات جنوبی شهر مشــهد برای آیندگان و 
جلوگیــری از گزند تملــک و تخریب که مورد 
تأکید مقام معظم رهبری نیز است، خواهشمند 
است نســبت به تغییر کاربری آن از ترافیکی به 
زیســتگاهی-تفرجگاهی و درخواست محسوب 
نمودن این منطقه در زمره مناطق حفاظت شده 
محیط زیست، دستور به اقدام و پیگیری فرمایید.

هشدارشدیداللحننمایندهمردممشهد
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
که از صبح پنجشــنبه با توجه به حساسیت و 
ابعاد شــک برانگیز ماجرا، به صورت میدانی و به 

دفعات در ارتفاعات جنوبی مشهد حضور یافته، 
در گفت وگــوی اختصاصــی با خبرنــگار ما به 
رمزگشــایی پروژه کمربندی جنوبی پرداخت و 
اظهار کرد: حقیقت آنکه ارتفاعات جنوبی مشهد 
به عنوان تنفسگاه و کریدور جابه جایی هوا و یکی 
از مواهب طبیعی پایتخت معنوی ایران اسالمی 
مطرح است، بنابراین تصرف های غیرمجازی که 
با عنوان کمربندی 75 متری و یا در امتداد پروژه 
صورت گرفته، به ضرر حال و آینده مشهد تمام 
می شود و یک فاجعه بزرگ زیست محیطی را رقم 

خواهد زد.

افشامیکنم!
حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمان فر با اشاره 
به تأکیدات رهبر انقالب خاطرنشان کرد: پس از 
پیگیری های فراوان و پیرو تأکیدات شخص مقام 
معظم رهبری درباره ارتفاعات جنوبی مشــهد، 
ســرانجام پروژه کمربند جنوبی بنا بر دســتور 
شورای حفظ حقوق بیت المال استان متوقف شد. 

بایستی با مســببان و عامالن این پروژه برخورد 
قضایی می شد که نشد. پشــت پرده این پروژه 
سودجویان و مافیایی وجود دارد که منافعی برای 
خود درنظر گرفته انــد و به زودی در مصاحبه ای 
حتماً در این زمینه افشــاگری کرده و حتی نام 
افرادی که زمین ها و پروژه هایی در قالب شرکت 
تعاونی مسکن در اطراف کمربند جنوبی خریداری 
کرده و پیش بینی کرده اند را به افکار عمومی اعالم 
خواهم کرد. متأســفانه ردپــای برخی از عوامل 
فرصت طلب و سودجو به معاونت های استانداری 
و اشخاصی که در اســتانداری مسئولیت دارند؛ 
می رسد که منافع شخصی شان با این پروژه گره 
خورده است و درنتیجه با تمام قوا برای پیشرفت 
این پروژه تالش می کنند تا منافع شخصی شان 
تأمین شود. افتتاح پروژه سبب می شود منافع این 
عده ســوداگر نقد شود اما برای ما منافع مردم و 

بیت المال مهم است، نه منافع سودجویان.

تغییرکاربری؛بهانهجدیدسودجویان
وی با قدردانی از اقدام های دستگاه قضایی استان 
تصریح کرد: در سال های گذشته با پیگیری های 
فراوان دلســوزان و مدافعان زیســت محیطی و 
سازمان های مردم نهاد و به ویژه عملکرد قاطعانه 
دستگاه قضایی استان، اجازه داده نشد پروژه ادامه 
کار دهد و متوقف شد، اما در این مقطع زمانی که 
جای سؤال دارد و بسیار مشکوک و شبهه برانگیز 
اســت، با دور زدن قانون و دستگاه های نظارتی، 
عملیات تکمیل و ساخت پروژه در روزهای اخیر 
آغاز شده است. توجیه دست اندرکاران پروژه این 
اســت حاال که 800 میلیارد ریــال برای پروژه 
هزینه شده، به منظور بهره برداری مطلوب از این 
زیرساخت آماده، کاربری جدیدی تعریف نماییم. 
در واقع متولیان پروژه به جای بازگرداندن پروژه به 

دامان طبیعت، به کاربری جدیدی روی آورده اند 
تا از این رهگذر بتوانند به منافع خود برســند. 
این کاربری نوظهور با عنوان پارکینگ به منظور 
دسترسی آســان کوهنوردان یا طبیعت نوردان 

تعریف شده است!

مصوبهپرحاشیهستادتدبیر
وی افزود: البته این تنها یک بهانه است و با این 
بهانه توانستند مصوبه ای از ستاد تدبیر دریافت 
نموده و متأسفانه اعضای ستاد تدبیر بدون درک 
نیات شوم و پشت پرده، این مصوبه را تأیید کردند.  
پیمانکار و دست اندرکاران پیدا و پنهان پروژه، با 
این مصوبه و در این برهه زمانی خاص که مردم و 
افکار عمومی در قرنطینه خانگی و شرایط کرونایی 
به سر برده و شهر خلوت است؛ با به کارگیری تمام 
ظرفیت ها و با شــدت و حدت خارق العاده ای که 
غیرطبیعی است؛ به تکمیل و ادامه پروژه مشغول 
شدند. فعالیت ها و اقدام های این چند روزه هرگز 
بیانگر ساخت یک پارکینگ نیست! از یک طرف 

اتصال به پل هاشــمیه مطرح اســت و مشاهده 
می شود که بخش قابل توجهی از پروژه در حال 
تکمیل است؛ آسفالت می شود، بخشی از کوه ها 
تخریب و تعرضاتی صورت می گیرد. فضای میانی 
تعریض می شــود، جدول گذاری و پیاده روسازی 
صورت می گیرد. به طور خالصه هر آنچه تاکنون 
متوقف شــده بود با ســرعت عجیبی در حال 

پیشرفت است و محیط زیست تخریب می شود.
حجت االســالم پژمانفر به تماس هــای مکرر 
مردمی در این باره در روزهای گذشته اشاره کرد 
و گفت: به نظر می رسد کرونا و قرنطینه خانگی 
موجب این توهم شده که حاال فرصت مناسبی 
مهیا شده تا پروژه تکمیل شود. هشدار می دهم 
که ادامه این روند ســبب فاجعه زیست محیطی 
در مشهد می شــود که حتی آیندگان نیز از آن 
دچار آسیب شــده و ما را نخواهند بخشید. این 
سؤال را دارم؛ در حالی که پیوست زیست محیطی 
برای پروژه مطرح بود آیا برای این پارکینگ سازی 
نیز پیوست زیست محیطی لحاظ شده است؟! آیا 
نظرات کارشناسان و دغدغه مندان محیط زیست 
و ســازمان های مردم نهاد دلسوز دریافت شد؟ 
کدام دســتگاه و سازمان و ارگان مسئولیت عدم 
تخریب و تعرض به محیط زیســت منطقه را بر 

عهده می گیرد؟

مصوبهپرحاشیهستادتدبیردستمایهشتاب
حداکثریتوسعهپروژه

وی خاطرنشان کرد: به مدیریت شهری پیشنهاد 
دادم که اگر نیت و هدف شــما تنها ســاخت 
پارکینگ اســت تمام طول کمربنــدی را به 
طبیعت برگردانید و تنها یک شکاف با ماهیت 
کاربری پارکینگ ایجاد نمایید. اعتماد را به افکار 
عمومی برگردانید و شــهروندان با چشم خود 
نظاره گر باشند که کمربندی نه تنها متوقف بلکه 
جمع می شود. البته که بهانه است! هیچ نشانی 
از توقف پروژه به چشــم نمی آید بلکه با شتاب 
در حال تکمیل و تجهیز است. تمام فعالیت های 
عمرانی در راستای توسعه پروژه است. مصوبه 
ستاد تدبیر روشن و گویاســت. مصوبه ای که 
اوایل اســفند از معاون استاندار به شهرداری و 
بنیاد مسکن مشــهد ابالغ شده است. تکمیل 
باندهای شمالی و جنوبی، اجرای عرشه شمالی 
پل هاشمیه و تکمیل کارهای باقیمانده در عرشه 
جنوبی آن، تکمیل عرشه دوربرگردان زیرگذر، 
احداث باند دوچرخه و پیاده رو در ضلع شمالی و 
خاک ریزی و کاشت و فضای سبز در آیلند میانی 
و آیلند شمالی و ... که به صراحت بر ادامه پروژه 
تأکید می ورزد. رفتارشناســی کارهای عمرانی 
نیز هیچ نشانی از ساخت فقط پارکینگ ندارد 
بلکه تمام شــواهد و قرائن، از توسعه و عمران 
یک پروژه کالن که همان کمربند جنوبی است؛ 

حکایت دارد.
رئیــس مجمع نمایندگان خراســان رضوی در 
انتها افزود: اینکه گفته می شود آقای شهردار روز 
پنجشنبه دســتور بر توقف پروژه داده، صحیح 
نیســت. حتی جمعه نیز که بازدید داشتم و از 
آنجایی که می دانند در نهایت نخواهیم گذاشت 
این پروژه به فرجام دلخواه سودجویان برسد؛ اما 
از ثانیه هــای زمان نیز نهایت بهره برداری نموده 
و با شــتاب حداکثری مشغول به کار هستند تا 
به گمان خودشان، افکار عمومی و مدیریت کالن 

شهری را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

زپشکی
 معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی:
 ۵۰۲ کودک در خراسان رضوی 

فرزند خوانده شدند
امــور  معــاون  ایرنــا: 
کل  اداره  اجتماعــی 
بهزیستی خراسان رضوی 
 50۲ امســال  گفــت: 
کــودک در این اســتان 
فرزندخوانده  به صــورت 
بــه خانواده های متقاضی 

واگذار شدند.
غالمحســین حقدادی افزود: این تعداد نسبت به پارسال رشد 
اندکی دارد. وی ادامه داد: از ابتدای امســال تاکنون 70۱ پرونده 
تقاضای فرزندخواندگی در کمیته مربوطه در بهزیســتی استان 

مطرح و بررسی و به 50۲ تقاضا پاسخ مثبت داده شده است.
وی گفت: سایر پرونده ها نیز در دست بررسی است یا در انتظار ورود 
فرزند با شرایط مورد نظر هستند. معاون بهزیستی خراسان رضوی 
افزود: مجموع مراکز شبه خانواده تحت نظارت بهزیستی استان 
هم اکنون میزبان هزار و ۶70 کودک بدسرپرست و بی سرپرست 
هســتند که از این نظر خراسان رضوی رتبه نخست را در کشور 
دارد. وی ادامه داد: هم اکنون ۹7 مرکز شبه خانواده برای نگهداری 
از این کودکان در استان فعالیت دارد که دو مرکز شیرخوارگاه و 
قرنطینه دولتی و بقیه خصوصی و تحــت نظارت این اداره کل 
هستند. وی گفت: هم اکنون در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( 
نیز ۱00 کودک و شــیرخوار نگهداری می شوند که تعداد آن ها 
 نسبت به سال های گذشته به دلیل مدیریت و تسهیل در واگذاری 

کمتر شده است.
حقدادی افزود: در حال حاضر 80 درصد کودکان مقیم در مراکز 
شبه خانواده استان را کودکان بدسرپرست تشکیل می دهند که به 
دلیل لزوم طی شدن مسیر تصمیم گیری در محاکم قضایی برای 
سلب حضانت از والدین و واگذاری به خانواده جدید، مدت اقامت 

کودکان در مراکز افزایش می یابد.

 افزایش شمار مبتالیان به کرونا در 
خراسان رضوی به ۳۹۵ نفر

قــدس: دبیــر کمیته 
مراقبت و درمان بیماری 
کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: بر 
اســاس آخرین گزارش 
وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، آمار 

مبتالیان به کرونا در خراســان رضوی با اضافه شــدن ۱۱0 
مبتالی جدید به ۳۹5 نفر افزایش یافت. 

دکتــر علی اصغر انجیدنی افزود: ۲70 نفر از کل مبتالیان 
بــه ویروس کرونا در این اســتان در مناطق زیرپوشــش 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند و بقیه در مناطق 
زیرپوشش سایر دانشــکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی 

این استان هستند.
وی ادامه داد: دانشــکده علوم پزشکی نیشابور با  57 نفر 
مبتــال به ویروس کرونا پس از مشــهد بیشــترین تعداد 
بیماران را دارد و پس از آن دانشــگاه های علوم پزشــکی 
تربت جام و ســبزوار به ترتیب با ۲7 و ۱5 نفر بیشــترین 

آمار را به خود اختصاص داده اند.
دبیــر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 
دانشــگاه های علوم پزشــکی گناباد و تربت حیدریه را به 

ترتیب ۱۴ و ۱۲ نفر اعالم کرد.
انجیدنی افزود: از ۳0 بهمن امســال تا ۲۲ اسفند ۲ هزار 
و 5۴۴ مبتال به عفونت های حاد تنفســی و مشــکوک به 
بیماری کرونا در بیمارســتان های خراسان رضوی بستری 
شده اند که تاکنون  هزار و ۶0۴  نفر آنان بهبود یافته و از 

بیمارستان مرخص شده اند.
وی ادامه داد: هزار و ۴85  نفر از بیماران بســتری شــده 
مشــکوک به کرونا در اســتان مربوط به شهرستان های 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند که تاکنون 

85۳ نفر آنان از بیمارستان مرخص شده اند.
دبیر کمیته مراقبت و درمان بیماری کرونا دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد علت کاهش آمار بستری شدگان به علت 
ســندرم حاد تنفســی در برخی از شهرستان های استان 
نسبت به روزهای گذشته را حذف مواردی دانست که در 

بیش از یک بیمارستان ثبت شده بودند. 
دکتر انجیدنی تعداد جانباختگان خراســان رضوی بر اثر 
بیماری کرونا که آزمایش آن ها به طور قطعی مثبت شده 
اســت را ۲8 تن عنــوان کرد و به ایرنا گفــت: ۲0 تن از 
این تعداد مربوط به دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد و ۶ 
تن مربوط به دانشــکده علوم پزشــکی نیشابور هستند و 
دانشگاه های علوم پزشکی تربت جام و گناباد هم هر کدام 

یک فوتی داشته اند.
همچنین طبق اعالم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از ۳0 
بهمن تا روز گذشــته، در مجموع ۲ هــزار و 5۴۴ بیمار 
مبتال به عفونت های تنفســی و مشــکوک بــه کرونا در 
بیمارستان های خراســان رضوی بستری شدند که از این 
تعداد هزار و ۶0۴ نفر بهبود یافته و از بیمارستان مرخص 
شده اند؛ همچنین هزار و ۴58 نفر یعنی بیش از 57 درصد 
این بیماران در بیمارستان های تحت نظارت دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد بستری شده اند. 

بستری۱۱۶بیمارمشکوکبهکووید۱۹دراستان
همچنین سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
اعالم کرد: ۱۱۶ بیمار مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان های 

این استان بستری هستند.
دکتر سید احمد هاشمی خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۴0بیمار 
مشکوک به کووید ۱۹ در مراکز درمانی استان بستری شده اند 

که آزمایش ۱۶۲ نفر از آنان منفی اعالم شده است.
وی یادآور شد: هم اکنون ۴5 بیمار اثبات شده مبتال به کووید 
۱۹ در استان در حال درمان هستند و چهار نفر هم متأسفانه 

در اثر ابتال به این بیماری فوت کرده اند.
دکتر هاشمی با اشاره به ترخیص ۲00 بیمار مشکوک به کووید 
۱۹ گفت: با تالش های مستمر کادر درمانی در بیمارستان های 
اســتان، تاکنون ۱۳نفر از مبتالیان به این بیماری بهبود و از 

بیمارستان های استان مرخص شده اند.

شمارفوتیهایکرونادرخراسانجنوبیبه۶نفر
رسید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم گفت: تعداد فوتی های 
ناشی از کرونا در خراسان جنوبی با اضافه شدن دو فوتی جدید 

در شهرستان های بیرجند و طبس به ۶ نفر رسید. 
محمد دهقانی فیروزآبادی اظهار کرد: دو فوتی جدید یک فرد 
70 ساله در طبس و یک فرد 75 ساله در بیرجند هستند که 

هر دو نفر بیماری های زمینه ای داشتند.

ابتالیرئیسدانشگاهعلومپزشکیسبزواربهکرونا
همچنین معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به 
ایسنا گفت: دکتر علیرضا مسلم، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

این شهرستان به ویروس کرونا مبتال شده است. 
فاطمه نوده عنوان کرد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در 
منزل تحت مراقبت روزانه کادر ویژه بهداشتی این دانشگاه قرار 

دارد و حال عمومی وی مطلوب است.
وی اظهــار کرد: تاکنــون هیچ بیمــار مبتال بــه کرونا در 
شهرستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار فوت 

نشده است.
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سالمت

د امدا
 توزیع ۵۰۰ بسته مواد غذایی

 در حاشیه شهر مشهد
اداره  همــت  به  قدس: 
اوقاف و امور خیریه ناحیه 
یک مشــهد در آســتانه 
آغاز سال جدید، از محل 
مرتبــط، 500  موقوفات 
بسته مواد غذایی به ارزش 
800 میلیــون ریــال در 

حاشیه شهر مشهد توزیع شد.
حجت االسالم محمد صفرپور، رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه 
یک مشهد با بیان اینکه ارزش هر بسته یک میلیون و ۶00 هزار 
ریال اســت، گفت: برنج، روغن، حبوبات، سویا و ماکارونی اقالم 

تشکیل دهنده این بسته ها هستند.
وی اظهار کرد: به منظور پیشــگیری از ابتــالی افراد به ویروس 
کرونا، این اداره ۴ هزار ماسک به ارزش ۲0 میلیون ریال را همراه 

بسته های مواد غذایی در حاشیه شهر مشهد توزیع خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون در راستای اجرای نیات واقفان، 
850 بسته مواد غذایی به ارزش ۲ میلیارد و ۳7۴ میلیون ریال در 

حاشیه شهر مشهد توزیع شده است.

777۵جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ح م ی د س ب ز و ا ر ی   ب ع د
 2 ق ر ا ر   ا ن ج ی ل   خ ا ل ی
 3 ا ب و ا ب   ج و د   ب ی ر ی ا
 4 ن ی ر   ا م ا د   پ ا ر ا ل ل
 5 ی   ی ا ل ا ن   ا ی ر ا ن   ک
 6 ت ت   م ش ت   ا س ک ی ت   گ ت
 7   ج ر ا ت   م س و ا ک   پ ر ی
 8 ت ز ا ر   چ ک   ا ن   ب س ا ک
 9 و ی ن   ا ک ر ا ن   د و ر ی  
 10 ت ه   ه س ی و د   ج ل د   ش م
 11 ف   م ا ی د ه   ت ن گ ن ا   س
 12 ر ا ن ن د ه   ع ا ب ر   ل ی ت
 13 ن ج ا ر ی   ا د ب   م س م و ع
 14 گ ا ر ی   ه ر و ل ه   م ا ن ا
 15 ی ق ه   ا ن گ ل و س ا ک س و ن

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. از نیروهای چهارگانه ارتشــی- نقاشی 
طنزآمیز ۲. رویه- از تیم های فوتبال جزیره- 
فتنه ۳. شکاف- پول ترکمنستان- شک و 
تردید- صوت ندا ۴. مرکز شهرستان خدابنده 
که مدفن پیامبری به همین نام اســت- از 
 واجبــات انجام هر فریضه دینی- اکســیر 
5. مثل و مانند- عدد فوتبالی- نوعی پارچه 
نخی مانند اطلــس ۶. از خواهران برونته- 
بــزرگ مصور  تابلوی   سرپرســتی کردن- 
مصالــح  از  پــا-  در  اســتخوانی   .7
ســاختمانی- گیــاه خورشــتی 8. کبوتر 
صحرایــی- نــوع خوراکی این اســید به 
بی بــاک  معروف اســت-   جوهرســرکه 
۹. از شاهان بنی اســرائیل- بخشنده- نی 
 باریک ۱0. پارکینگ- انباز- پیشوند فقدان 
۱۱. جــاری و ســاری- ســبزی غده ای- 
ایــن پول در ســفر بــه اتحادیــه اروپایی 
به کارتان می آیــد ۱۲. خوگرفتن- رنگ و 
لون- راکد ۱۳. مروارید درشــت- سرمایه 
 جاودانی- سرچشمه- ذره باردار شیمیایی 
۱۴. همگان- پایتخــت پرتغال- خدای من 

۱5. دفتر ثبت نامه های اداری- سروصدای 
جمعیت

۱. فیلمــی محصول ۱۳۶7بــه کارگردانی 
خواهش کــردن  بنی اعتمــاد-   رخشــان 
۲. ناودان- شــهیر- رفقا و دوستان ۳. عدد 
باالآمدن  جنگی-  کشــتی های  دورقمی- 
آب دریا ۴. برج داســتانی فرانسه- پیروان 
یک پیامبر- رنگی مقاوم مورداســتفاده در 
خودروسازی 5. اقدام کننده به کاری- صد 
مترمربع- پیرو ۶. اشاره به دور- این قطعه در 
خودرو اجازه می دهد برق از دینام به باتری 
 برود و اجازه برگشــت نمی دهد- دورویی 
7. افق- ننر و بی مزه- عمیق- واحد ورزش 
والیبال 8. بخشــی از لبــاس- بچه گرفتن 
 از شــتر و گوســفند و امثال آن- خیزران 
۹. بخش فرانسوی رودخانه راین- جنگ افزار 
ورزشــی- زادگاه نیما- تصویردار ۱0. رفیق 
شفیق- انجام کارها توسط کارمندان بدون 
حضور در اداره را که با شــیوع کرونا بیشتر 
موردتوجه واقع شــده را گوینــد- رود آرام 

شولوخوف ۱۱. انگشت کوچک دست- عددماه- جداره 
۱۲.دیشب صدای تیشــه از ... نیامد / شاید به خواب 
 شــیرین فرهاد رفته   باشــد- رجزخوانی- عزیز عرب 
۱۳. حرارت بدن بیمار- دوی استقامت- اسباب و آلت 
۱۴. سرپرستی کردن- تشــنه فریب بیابان- در گمان 
افتادن ۱5. کامپیوتر- شــهر و اســتانی کردنشین در 

شمال شرقی عراق

  افقی

  عمودی

 فعال سازی واحد تریاژ 
اورژانس بیمارستان شهدای صالح آباد 

به منظور  صاحبــی: 
کرونا  ویــروس  کنترل 
از شــیوع  و جلوگیری 
این بیمــاری به ویژه در 
محیط بیمارستانی، واحد 
تریاژ اورژانس بیمارستان 
فعال  صالح آباد  شهدای 
شد. دکتر معلم زاده، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
صالح آباد با بیان این مطلب گفت: از این پس همه بیماران پس 
از مراجعه به اورژانس بیمارستان ابتدا توسط تیم پرستاری واحد 
تریاژ بررسی شده و سپس در صورت داشتن عالئم مشکوک به 
کرونا یا عالئم شبه آنفلوانزا به قسمت تدارک دیده شده هدایت 
می شوند و در اتاقی جداگانه توسط پزشک ویزیت خواهند شد. 
این امر فقط به منظور عدم حضور بیماران مشــکوک در سالن 
انتظار و در بین ســایر بیماران و کاهش خطر انتقال ویروس به 

سایر مراجعان صورت گرفته است.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
شمارهپیامک:300072305
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