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معاوناستانداراعالمکرد:

برخورد قانونی در انتظار
متخلفانپروتکلهایبهداشتی

•نظارتسرزدهفرماندارمشهدبررعایت
پروتکلهایبهداشتیدرادارات

فرماندار مشهد روز شنبه به صورت ســرزده در برخی
دســتگاههای اجرایــی این شهرســتان حضــور یافت
و رعایــت پروتکلهای بهداشــتی در مقابله با شــیوع
ویروس کرونــا را مورد بررســی قــرار داد .بــه گزارش
روابط عمومی فرمانداری مشــهد ،هاشمی در بازدید
ازاداراتجهادکشاورزی،تعاون،کارورفاهاجتماعی،
صنعت ،معــدن و تجارت و ســازمان تعاون روســتایی
مشهدگفت:وضعیترعایتپروتکلهایبهداشتیو
فاصله گذاری اجتماعی در این ادارات مطلوب و قابل
قبولارزیابیشد.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

تعطیلیدوبارهبوستانهایمشهد

معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد از تعطیلی
مجدد بوســتانهای شهر مشــهد خبرداد .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،مهدییعقوبی
گفت :باتوجهبه اعالموضعیتقرمز در مشهدازسوی
ســتاد ملی کرونا ،بوستانهای شهر مشــهد تا اطالع
ثانوی ،از مــورخ۱۱مرداد ۹۹تعطیل شــد .وی ادامه
داد:درهمهبوستانها،محوطهبازیکودکان،وسایل
بــدن ســازی ،ســرویسهای بهداشــتی ،مصلیها و
آبخوریهاغیرفعالاستوبهوسیلهنوارهایزردخطر،
محصور و به منظور اطالع رسانی پیام های بهداشتی
بنرهاییدرسطحبوستانهانصبشدهاست.
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دادیارمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادسرایمشهدهشدارداد:

پلمب این صنوف با هــدف تامین منافع
عامه مردم اقدام خواهد شد.
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و
خدمات ایمنی شــهرداری مشهد نیز در
این جلسه گفت :با وجود مصوبه شورای
اسالمی شهر اغلب مجتمع های تجاری
مشــهد فاقد تیــم ایمنی ،آتش نشــانی و
مدیریت بحران است .امیر عزیزی افزود:
در اماکنــی که مــا به عنــوان خطرآفرین
و ناایمــن معرفی کرده ایم ســطح ایمنی
حداقلــی اســت و اگــر خــدای ناکــرده
حادثه ای رخ دهد ،هم جان شهروندان و
هم جان آتش نشانان و نیروهای امدادی
در معرض خطر است .وی با بیان این که
برخی به ما خــرده می گیرند کــه در این
شــرایطی که مالکان و بازاریان به شدت
تحت تاثیر آثار اقتصادی کرونا هســتند،
این اقدام آتش نشانی فشار مضاعفی به
بازاریان وارد می کند ،اظهارکرد :اما ما
اعتقاد داریم که در حــوزه تامین ایمنی،
حتی ثانیه ها و لحظه هــا را نباید نادیده
بگیریــم و اگــر حادثــه ای رخ بدهد همه
مسئول خواهیم بود.
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درنشستخبریبااشارهبهوضعیتقرمزاستانمطرحشد

درخواستنظامپزشکیبرای
تشدیدمحدودیتهایکرونایی

تشکیل پرونده کیفری درصورت
قصور مالکان بازارهای ناایمن
دادیار معاونت اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم دادســرای عمومــی و انقالب
مشــهد هشــدار داد که در صورت قصور
مالکان و مدیران بازارهای ناایمن ،برای
متخلفان پرونده کیفری تشکیل خواهد
شــد .به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،فــرزاد بهشــتی در
نشست مشترک مسئوالن آتش نشانی،
دادســتانی و شــهرداری بــا مالــکان و
مدیران بازارهای ناایمن گفت :مجتمع
ها و ســاختمان های بلند مرتبــه ناایمن
درصورت بی توجهی به اخطارها و اقدام
نکردن برای ایمن ســازی ایــن محل ها
پلمــب مــی شــوند .وی بــا بیان ایــن که
تامین ایمنی ،یک کار بین بخشی است
،اظهارکرد :ما به عنوان دستگاه قضایی
از اقدامــات موثــر ادارات ،ســازمان ها و
مالکان مجتمع هــا برای تامیــن ایمنی
حمایت الزم را انجام خواهیم داد ،البته
اگــر حادثــه ای در ایــن مجموعــه ها رخ
دهد ،مالکان و اعضــای هیئت مدیره ها
را نیز مســئول می دانیم .وی با تاکید بر
این که ایــن افراد در صــورت بروز حادثه
در اماکــن ناایمــن تحت مدیریت شــان
بایــد پاســخگو باشــند ،هشــدار داد :در
صورت قصور احتمالی با تشکیل پرونده
کیفری حتمــا برخورد قضایی مناســب
با متخلفان انجام خواهد شــد .بهشــتی
ادامــه داد :آمادگــی کامل بــرای صدور
مجوزهــای الزم بــه منظــور برخــورد بــا
مالکان واحدهــای تجاری فاقــد ایمنی
در مجتمع هــا و بازار های ســطح شــهر
را داریم و در صورت دریافــت گزارش از
سوی نهاد های مسئول به طورقطع برای

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

عکس ایسنا

معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری از
برخورد با متخلفان پروتکل های بهداشــتی بر اساس
ضوابط قانونی خبر داد .به گزارش خبرگزاری صدا و
سیما ،جعفری در حاشیه ســتاد پیشگیری و مقابله با
کرونا بهتشریحآخرینوضعیتاستانپرداختوگفت:
متاسفانهوضعیتکروناییاستانهمچنانقرمزاست،
تاکید می کنم مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت
کنندکهبتوانیمبراین بیماریپیروزشویم.ویافزود:
برخی از افراد ســامت مردم را به خطر مــی اندازند،
تمهیداتیدراینزمینهدرنظرگرفتهشدهکهیکسری
برخورد های قانونی با برخی از ایــن افراد متخلف که
عمدی پروتکل های بهداشــتی را رعایــت نمی کنند
صورت گیرد .وی تصریح کرد :این برخوردها در حوزه
های اداری ابالغ شده و افرادی که عمدی این اتفاق را
رقم می زنند از ارائه ســرویس ها محروم خواهند شد،
حتی تاحداخراجهمبرایفردپیشبینیشدهاست.
جعفریگفت:ازمردمخواهشمیکنمتازمانیکهدر
وضعیت قرمز قرار داریم از اتراق در بوستان ها و پارک
ها خودداری کنند ،بر طبق گزارش ها 20درصد این
بیماری ها از این حــوزه بوده و از مــردم عزیز خواهش
میکنیمازتجمعاتپرهیزکنند.
شایان ذکر اســت ،بر اساس اعالم ســخنگوی وزارت
بهداشتدرروزگذشته،خراسانرضویهمچنانجزو
استانهایباوضعیتقرمزکروناقراردارد.

از میان خبر ها

محمد حسام مسلمی  /رئیس سازمان نظام
پزشکی مشهد با اشاره به وضعیت قرمز استان و
سه برابر شدن میزان مبتالیان در مشهد گفت:
معتقدیم باید محدودیت ها تشــدید بشود چرا
که ســامت مردم در اولویت اســت .به گزارش
«خراســان رضوی» ،دکتر علی بیرجندی نژاد
روزگذشتهدرنشستیخبریدربارهافزایشسه
برابری آمار مبتالیان به کرونا در مشهد و ارتباط
آن با بازگشایی حرم گفت :دیدگاه ما این است
که این آمار ســه برابری ،کشــوری افزایش پیدا
کرده اســت ،ما موافق اعمال محدودیت برای
مراســم مذهبی پیــش رو هســتیم ،امــا این که
سه برابر شــدن مبتالیان ارتباطی با بازگشایی
حرم مطهر داشته باشــد ،طبق بررسی های ما
این گونه نیست .وی همچنین در باره مطالبات
پرستاران اظهار کرد :پیگیر مطالبات پرستاران
هســتیم ،بخشــی از این مطالبــات مربــوط به
شــرایط مالی دولــت و بخــش دیگر مربــوط به
مطالبــات از ســازمان هــای بیمه ای اســت که
بایــد پرداخت کنند ،بــرای پیگیــری مطالبات
پرســتاران  10روز پیــش جلســه ای بــا هیئت
مدیره نظام پرســتاری داشــتیم .وی همچنین
در خصوص تعداد مدافعان ســامت در مشهد
که به دلیــل ابتال بــه کرونا فــوت کــرده اند نیز
گفت :تعداد شهدای سالمت در مشهد  13نفر
شامل پزشک ،پرستار و کمک پرستار است .وی
همچنین درباره شناســایی شــهدای سالمت
نیز اظهار کرد :در این زمینه جلســه ای با بنیاد
شــهید داشــتیم ،خروجی جلســه این بــود که
بنیاد شهید از طریق خودشان و ما هم از طریق
ســازمان خودمان پیگیــر این موضوع باشــیم.
رئیسسازماننظامپزشکیمشهددربارهمیزان
تعرفه های پزشکی نیز تصریح کرد :تعرفه های
پزشکی در آیتم های مختلف و متفاوت افزایش

یافته اســت ،با این نوع و شــکل تعرفــه ها ادامه
فعالیتخیلیازمراکزدرمانیعمالامکانپذیر
نیست،چراکههزینههایآنهاجوابگونیست،
در کنــار ایــن ،افزایــش تــورم و دســتمزد ها در
مراکز درمانی نیز به این مشکالت افزوده است.
بیرجندینژاددربارهتخلفاتتعرفهایپزشکان
اظهار کــرد :واحدهای نظارتی ما فعال اســت،
خوشبختانه گزارش های رسیده محدود بوده
است .وی همچنین در پاسخ به سوال «خراسان
رضوی» ،مبنــی بر این کــه با توجه بــه وضعیت
قرمز مشــهد متاســفانه برخی از مراکز درمانی
محدودیت های کرونایی را رعایت نمی کنند و
مثالدربرخیازمراکزدرمانیعملهایزیبایی
انجام می شود ،گفت :هم اکنون دستورالعمل،
منع جراحی های زیبایی است ،مراکز درمانی
که عمل های جراحی زیبایی را انجام می دهند
به ما اعالم کنید که پیگیری کنیم.
همچنین در بخش دیگری از این نشست ،دکتر
مســعود شــادنژاد نماینده تام االختیار سازمان
نظام پزشکی مشهد در ســتاد مقابله با کرونای
اســتان در پاســخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر
این که شما در ســتاد مبارزه با کرونا مخالفتی با
بازگشاییحرممطهرداشتیدیاخیر؟گفت:مابا
خیلیازکارهامخالفهستیم،مابابازگشاییباغ
تاالرهامخالفهستیم،بابازگشاییاستخرهای
روباز هم مخالفت مــی کنیم ،با فعالیت مجتمع
هایتجاریازساعت 18بهبعدمخالفهستیم،
اما کسی حرف ما را گوش نمی کند .وی افزود:
من نماینده تام االختیار ســازمان نظام پزشکی
مشهددرستادکروناهستم،درحضوربزرگوران
خواهش کردم  ،التماس کردم تا پایان تابستان
اجازهدهندبازگشاییحرممطهرصورتنگیرد
تاهجوممیلیونیمسافرانبهمشهدانجامنشود،
امامنیکرایدارم،رایماکمودراقلیتبود.

عضوشورایشهرمشهدخبرداد:

تمدید 3ماههالیحهحمایتی
از صنوف در دستور کار شورا
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
شهر مشــهد گفت :با توجه به تداوم شیوع ویروس
کرونا و متضرر شــدن واحدهای صنفــی مختلف،
عالوه بر بخشــودگی و تخفیف ســه ماهه نخســت
بخشــی از عوارض و اجارهبها و ،...بخشودگی سه
ماهه دوم نیز در دستورکار شورای شهر قرار گرفته
که پــس از بررســی در کمیســیونهای مختلف در
جلسه علنی مطرح خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای شهر مشهد،
فیضی افزود :براســاس الیحه جدید ،این معافیت
برای ســه مــاه دوم ســال نیــز در موضوعاتی چون
بخشودگی عوارض و اجاره مستاجران شهرداری
و  ...تمدیــد خواهــد شــد و اصنــاف و بخشهــای
بیشــتری را بنا به تشــخیص ستاد اســتانی مبارزه
با کرونا شــامل میشــود تا بتوانند ایــن واحدها به
فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرگردشگریسالمتدانشگاهعلوم
پزشکیمشهداعالمکرد:

کاهش 95درصدی ورود گردشگران
سالمت به استان با شیوع کرونا

مدیر گردشــگری ســامت دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :ورود گردشــگران سالمت به مشهد با
شــیوع کرونا از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون
 ۹۵درصد کاهش یافته است.
به گــزارش ایرنا ،دکتر اســماعیل خیامــی افزود:
سال گذشته حدود  ۱۹هزار گردشگر سالمت در
بیمارستانها و مراکز جراحی محدود زیر پوشش
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد خدمــات درمانی
دریافت کردنــد که این رقــم غیر از خدمــات ارائه
شــده در بخش ســرپایی بــوده اســت .وی تصریح
کرد :تعداد گردشــگران ســامت که سال گذشته
در بخش خدمات ویزیت ،سرپایی و پاراکلینیک در
مشهد خدمات دریافت کردهاند بیش از  ۱۰۰هزار
نفر بوده است .مدیر گردشگری سالمت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد گفت :بیماران معدود مراجعه
کننده طی ایــن مدت اغلب کســانی بودنــد که به
علت بســته شــدن مرزها امکان خروج از کشــور را
نداشــتند و به انجام اقدامات پیگیری در خصوص
درمانهای انجام شده قبلی نیاز داشتند یا بیماران
اورژانسی بودند.

