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مدیرعالیحرممطهررضویتشریحکرد:

پروتکل های بهداشتی عزاداری های
محرم و صفر در حرم رضوی
مدیرعالــی حــرم مطهــر رضوی بــا اشــاره بــه ابالغ
پروتکلهای بهداشتی برگزاری مراسم عزاداری در
ایام محرم و صفر به آستان قدس رضوی توسط ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،این پروتکل ها را تشریح کرد .به
گزارش آستان نیوز ،محمدمهدی برادران در مراسم
معارفه معاونان اماکن متبرکه و خدمات زائران حرم
مطهر رضوی که بــا حضور جمعــی از علمــا ،خدام و
مدیران آســتان قــدس رضوی و مســئوالن اســتانی
با رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پروتکلهای
بهداشــتی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر امام
رضا(ع) برگزار شــد ،گفت :حضور یک نفر در فضای
باز در مســاحت چهار متر مربــع ،اســتفاده الزامی از
ماسک،حضورنداشتنافرادمسنوبیماردرمراسم،
ممنوعیت اســتفاده از طبل و سنج ،اســتفاده از یک
چهارمظرفیتمحیطهابرایبرگزاریمراسم،رعایت
فاصله گذاری اجتماعی در دستههای عزاداری و ...
از جمله مفاد پروتکلهای بهداشــتی ویژه برگزاری
مراســم عزاداری در مــاه محرم اســت.وی همچنین
در بخش دیگــری از این مراســم اظهار کــرد :فراهم
آوردن شــرایط زیارتی تــوأم با آرامش ،معرفــت افزا و
تأثیرگذار با تأکید بر حفظ آسایش ،ایمنی ،بهداشت
و ســامت زائر باید در اولویت قرار گیرد .وی تصریح
کرد :آســتان قدس رضــوی از دوران شــیوع ویروس
کرونا تاکنون بیش از 100هــزار پرس غذای گرم در
مناطقحاشیهشهرمیاننیازمندانتوزیعکردهاست
وبناداریمایناقدامرادرروزعیدسعیدغدیربهحداکثر
برسانیم.مدیرعالیحرممطهررضویباتأکیدبراین
که عزاداری با زیارت و ســامت مــردم در کنار حفظ
پروتکلهایبهداشتیدرتضادنیست،بیانکرد:آیین
هایعزاداریباسالمتمردمدرتضادنیستبنابراین
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در حرم مطهر
رضوی میتوانیم مراسم عزاداری ماه محرم و صفر را
درآستانملکوتیحضرترضا(ع)برگزارکنیم.

پلمب  ۳۵۴نانوایی متخلف
به دلیل رعایت نکردن
پروتکل های بهداشتی
رئیس گروه ســامت محیط دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفت ۳۵۴ :نانوایی متخلــف در مناطق زیر
پوشش دانشگاه به دلیل رعایت نکردن توصیههای
بهداشتیدرمقابلهبابیماریکروناپلمبشد هاست.
محمد باباخانــی در گفتوگو بــا وب دا ،اظهار کرد:
از زمان شــروع طرح نظارت بهداشتی ضدکرونایی
تاکنون تعداد دو هــزار و  ۹۰۰نانوایی در خراســان
رضوی که دستورالعمل های بهداشــتی در کنترل
کرونارارعایتنمیکردند،ازسویبازرسانبهداشت
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اخطــار گرفتهاند و
در صــورت تکــرار برخوردهــای شــدیدتری صورت
میپذیــرد .وی افزود :صــدور ایــن اخطاریهها برای
نانواییهای متخلف حاصل حــدود  ۲۸هزار نوبت
بازدید از نانواییهای شهر مشــهد و  ۱۲شهرستان
زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در قالب
طرحبسیجمبارزهباکرونااز ۲۵اسفندسالگذشته
تاکنونبودهاست.

اخبار
بدون تیتر

* پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشــهد /معاون
عمــران حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد
گفــت :باتوجه به ســرعت پــروژه امیدواریــم پروژه
پارکینــگ و پایانــه بــزرگ آزادی درآذرمــاه آماده
بهرهبرداری شود.
* ایرنــا /رئیــس اداره ارزیابی و نظــارت بر عملکرد
آموزش و پرورش اســتان گفت :ثبتنام  ۸۶درصد
دانشآموزان استان در مدارس برای سال تحصیلی
جدید در سامانه ملی سناد قطعی شده است.
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درآستانهتعطیالتمسئوالندوبارههشداردادند

هنوز هم به مشهد
سفرنکنید!

وضعیت مشهد و استان همچنان در چندمین
هفتــه متوالــی قرمــز اســت و آمــار مبتالیان و
بســتری شــدگان کرونایی نیز زیاد؛ به همین
دلیل است که مســئوالن و متولیان بهداشت
و درمــان اســتان چنــد روزی اســت اعالم می
کنند که به مشهد ســفر نکنید .تعطیالت آخر
هفته که همزمان شــده با تعطیلی عید سعید
غدیر نیز موجب شــده که مســئوالن دوباره بر
این نکته تاکید کنند که مردم از سفر به مشهد
خودداریکنند.
•علومپزشکیمشهد:مشهددروضعیت
قرمز؛سفرنکنید

سخنگویدانشگاهعلومپزشکیمشهددراین
زمینهبهتسنیمگفت:وضعیتمشهدهمچنان
قرمزوآمارمبتالیانوهمچنینبستریشدگان
کرونا زیاد اســت .رحیمی با بیان این که کرونا
شوخیبردارنیستودربرخیبیمارستانهای
مشــهد ،بخش زیادی از بستریشــدگان جزو
جمعیتجوانهستند،افزود:تمامیگروههای
ســنی بایــد دســتورالعملهای بهداشــتی را
رعایت کنند و درباره فاصلهگذاری اجتماعی
بیشــتر از گذشــته اهتمام داشته باشــند .وی
پیش از ایــن نیز با اشــاره به آمــار 20درصدی
بیمارانکروناییغیربومیدربیمارستانهای
زیرپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:
ازتمامیهموطنانمیخواهیمدراینشرایط
وضعیتقرمزکروناییبهمشهدسفرنکنند.
•تعطیالتپیشرو،سفرنروید

همچنین عضو ســتاد ملی مقابله بــا کرونا نیز
از مردم خواســت بــا توجه به تعطیــات پیش

گوناگون

رو ســفر نروند تــا پیک ابتال بــه ویــروس کرونا
کاهش یابد .مســعود مردانی در گفــت وگو با
ایرنا افزود :ســرعت انتقال ویروس کرونا سه تا
هفت برابر افزایش یافته و از مردم می خواهیم
دستورالعمل های بهداشــتی را به طور کامل
رعایت کنند و ســفر نرونــد .وی تصریــح کرد:
مسافرتباعثهمهگیریشیوعکرونامیشود
و مردم باید این روزها صبوری کنند و با رعایت
اصولبهداشتیودرخانهماندنکادردرمانی
و مســئوالن بهداشــتی را همراهی کنند .وی
افزود:آمارمبتالیانومرگومیرناشیازکرونا
رو به افزایش است و همه مسئول هستند پیک
ابتال به بیماری را کاهش دهند ،ویروس کرونا
بسیار کشنده است و نیازمند همراهی مردم و
توجه به مســائل اجتماعی از جمله استفاده از
ماسک،رعایتفاصلهاجتماعی،شستوشوی
مداوم دست ها با آب و صابون و پرهیز از سفر و
اجتماعاتهستیم.همچنینبهگزارشایسنا،
دکتر الری سخنگوی وزارت بهداشت نیز روز
گذشــته با اعالم اســتان های با وضعیت قرمز
شــامل مازندران ،تهران ،گلســتان ،خراسان
شــمالی ،اردبیل ،اصفهــان ،البرز ،خراســان
رضوی ،کرمان ،ســمنان ،آذربایجان شــرقی،
مرکزی،یزدوگیالن،افزود :درتعطیالتپیش
رو از ســفر غیرضروری به اســتان هــای دارای
وضعیتقرمزوهشداربپرهیزید.

مدیرکلاموراتباعومهاجرانخارجیاستانداریاعالمکرد:

ثبت نام ۶هزار خانوار تبعه خارجی دارای
مادر ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه در استان
مدیرکلاموراتباعومهاجرانخارجیاستانداریگفت:باآغازروندثبتنام
از  ۱۱مرداد تاکنون ،شش هزار خانواده اتباع خارجی دارای مادر ایرانی و
متقاضی دریافت شناسنامه در سامانه مربوط ثبت نام شدهاند .محمدتقی
هاشــمی در گفت و گو با ایرنا افزود :پــس از ثبت نام این افراد در ســامانه،
براساس پروتکل های بهداشــتی و برای جلوگیری از ازدحام آنان به آن ها
فرصت داده شده تا در دفاتر هفتگانه در مشهد حاضر شوند و فرم های ۱۵
گانه را در این دفاتر تکمیل کنند تا پرونده آنان به اداره کل اتباع ارسال شود.

آموزش ۲۰۰داوطلببرایخدمت
دربیمارستانهایمرجعکرونا
رئیس بســیج جامعه پزشــکی خراســان رضوی اظهار کرد :تا کنون ۲۰۰
داوطلب خدمــت در بیمارســتان مرجع کرونــا در قالب طــرح مردمیاران
ســامت آموزشهای الزم را فراگرفته انــد .دکتر ذاکریــان در گفتوگو با
وبدا با بیان اینکه از مجموع افراد آموزشدیــده ۱۰۰ ،نفر برای خدمت
واردمراکزدرمانیمرجعکروناشدهاند،
افــزود :بــر اســاس برنامهریزیهــای
انجامشــده ،در هــر شــیفت کاری ۱۵
تــا  ۲۰داوطلــب مردمیــار ســامت به
بیماران خدمت میکنند.
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 642میلیارد از تسهیالتکرونا
همچنان در بانک ها
مدیرکلکار:بیشاز 93میلیاردتومانازتسهیالتحمایتی
دولتدراستانپرداختشدهاست

بنابر اعــام مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان «تاکنون  ۹۳۶میلیارد
و  ۲۶۰میلیون ریال تسهیالت حمایتی
دولــت ویــژه مشــاغل آســیب دیــده از
کرونا از مجموع ســهم  ۲۸هزار و ۶۸۰
میلیــارد ریال اســتان در ایــن بخش به
متقاضیــان پرداخت شــده اســت .این
میزان پرداختی از مجمــوع هفت هزار
و  ۳۵۶میلیــارد و  ۷۵۰میلیــون ریــال
تقاضای تســهیالت بوده کــه صاحبان
مشــاغل آســیب دیــده از کرونــا در این
استان با اشــتغال  ۶۵هزار و  ۸۳۷نفر
در سامانه کارا ثبت کردهاند ».این آمار
اعالمی از ســوی محمد سنجری نشان
می دهد که بانک ها هنوز  641میلیارد
و  974میلیــون تومــان از تســهیالت
حمایتــی متضــرران کرونــا در اســتان
پرداخت نشده است.
•رتبه سوم استان در میزان سهم
تسهیالت کرونا

ســنجری در گفت و گــو با ایرنــا افزود:
کل تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده
بــرای واحدهــای تولیــدی ،خدماتــی
و صنعتــی متضــرر از کرونــا در کشــور
 ۴۰۰هزار میلیارد ریال است که سهم
اســتان خراســان رضــوی  ۲۸هــزار و
 ۶۸۰میلیارد ریال معادل  7/2درصد
اســت کــه از این نظــر رتبــه ســوم را در
کشور دارد .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اســتان گفت :این تسهیالت
بــرای  ۱۴رســته در  ۶۷هــزار و ۳۹۶

همزمانباتولد 100سالگیمادرشهیداناسماعیلزاده

کتاب «بانوی قرن» در مشهد رونمایی شد
فاروقی  /همزمان با تولد  100سالگی خدیجه طلعت مادر
شهیدان حسن ،عباس و امیر اسماعیل زاده ،مراسم رونمایی
از کتاب «بانوی قرن» نوشته ســعیده زراعت کار که داستان
زندگی این بانوی ایثارگر است ،با حضور مدیرکل حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان و با رعایت پروتکل های
بهداشتی در مرکز توان بخشی سالمندان ایثار مشهد برگزار
شــد .به گزارش «خراســان رضوی» ،در این مراســم سردار
یوســفعلی زاده درباره جایگاه مادر به ســخنرانی پرداخت،
همچنین ســعیده زراعت کار نویســنده کتاب بــه بیان چند
خاطره از این مادر بزرگوار و انگیزه اش برای نوشتن زندگی
بانو طلعت پرداخت .شــایان ذکر اســت کتاب«بانوی قرن»
روایتگر یک قرن زندگی خدیجه طلعت مادر سه شهید دفاع
مقدس است؛ شیرزنی که به گفته نویسنده کتاب در روز سوم
شهادت دومین پســرش پارچه ای را به کمر نوه رزمنده اش
می بندد و او را با جملــه« تا صدام را نکشــتی برنگرد»راهی
میدان می کند.

بنــگاه اقتصــادی متضــرر از کرونــا در
خراسان رضوی اختصاص یافته است.
وی تصریــح کــرد :رســتههای شــغلی
احصا شده شــامل مراکز تولید و توزیع
غذاهــای آمــاده و اغذیــه فروشــیها،
مراکــز گردشــگری ،سیســتم حمــل و
نقل عمومی و مســافر ،دفاتــر خدمات
مســافرتی و گردشــگری ،بخشهــای
تولید و توزیع پوشــاک ،کیــف و کفش،
صنایع دستی ،آجیل و خشکبار ،قنادی
و بستنی و آبمیوه ،باشــگاهها و مجامع
ورزشــی و تفریحــی ،آموزشــگاههای
هنــری ،موسســات خصوصــی دارای
پروانــه از وزارت بهداشــت ،واحدهای
پــرورش مــرغ گوشــتی و مراکــز تولید
محصــوالت گلخانــهای ،گل و گیــاه و
ماهیان زینتی اســت .ســنجری ادامه
داد ۱۹ :بانــک و موسســه مالــی و
اعتباری اســتان این تســهیالت را بین
آسیب دیدگان از کرونا توزیع میکنند
که بیشــترین ســهم از این تسهیالت به
ترتیب مربوط بــه بانک ملی بــه میزان
پنج هــزار و  ۳۹۰میلیارد ریــال ،بانک
ســپه بــه میــزان یــک میلیــارد و ۸۰۰
میلیون ریال و بانک صادرات به میزان
یــک میلیــارد و  ۲۹۰میلیــارد ریــال
است .وی گفت :آخرین مهلت ثبت نام
مشــموالن تســهیالت حمایتی دولت
پنجم مــرداد بود که تا پایــان ماه جاری
تمدید شــد و بانک ها نیز تا پایان مرداد
مهلت دارند این تســهیالت را پرداخت
کنند.

درستادتسهیلانجامشد

تعیینتکلیف ۴پروژه
سرمایهگذاری شاخص استان
در ادامه سلســله جلســات ســتاد تسهیل و
رفــع موانع تولید خراســان رضــوی ،چهار
پروژ ه سرمایهگذاری شاخص استان تعیین
تکلیــف شــد .بــه گــزارش روابــط عمومی
اســتانداری ،مدیــرکل امــور اقتصــادی و
دارایی اســتان در این جلســه گفت :پروژه
هــای اولویــتدار اســتان بــه  ۳۳۸مــورد
رســیده که درصد قابل توجهی از اشتغال
کل را به خود اختصاص داد ه است .حسین
امیررحیمی افــزود ۲۰۰ :پــروژه از تعداد
 ۳۳۸پــروژه اولویــتدار اســتان ،توســط
مرکز خدمــات ســرمایهگذاری اســتان به
صورت ویژه بررســی و برای  ۶۶پــروژه در
جلسات ســتاد تســهیل با حضور استاندار
تصمیمگیری شده است.

بهمناسبتروزخبرنگارانجامشد

خداقوتی مجازی مسئوالن استان
به خبرنگاران «خراسان»

روز خبرنگار امســال متفاوت با سال های گذشته
برگزار شد و به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
و جلوگیــری از تجمع ،دیــد وبازدیدهای حضوری
مسئوالن از تحریریه روزنامه خراسان لغو و تبریک
ها به این مناسبت به صورت مجازی و غیر حضوری
انجام شــد .در همیــن زمینه محمد رضــا حیدری
رئیــس شــورای شــهر مشــهد ،فــاح مدیر شــعب
بانک تجارت اســتان ،خدابنده مدیــر کل آموزش
و پــرورش خراســان رضوی،معصومــی مدیــر کل
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان ،شرکت آب
و فاضــاب ،اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و
معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد با ارسال
پیام های جداگانه ای روز خبرنگار را به خبرنگاران
«خراسان» تبریک گفتند.
•بیانیهسازمانبسیجرسانهبرایگرامیداشت
روزخبرنگاردرشرایطکرونا

همچنین ســازمان بسیج رســانه اســتان نیز برای
گرامــی داشــت روز خبرنــگار در شــرایط کرونــا،
بیانیهای صادر کرد .به گزارش فارس ،در بخشــی
از ایــن بیانیــه آمده اســت« :ضمن مبــارک باد این
ایام؛ اگر چــه زیــارت قلمــداران دیار خورشــید را
بــرای خویــش واجــب و ســعادت میدانیــم امــا با
توجه به شــیوع کرونا و لزوم رعایت شیوه نامههای
بهداشتی ،دیدار را به زمانی وا مینهیم که بتوانیم
بر دستانی بوســه زنیم که پرچمداران جهاد نرم با
دشمن هستند».

عضوشورایمرکزیحزباتحادملت
مطرحکرد:

سیاست سالم بستری است برای
سالمسازی دیگر حوزهها
عضـو شـورای مرکـزی حـزب اتحـاد ملـت گفـت:
امـروزه بـروز فسـاد اقتصـادی در هـر حـوز های،
بـه دلیـل ناسـالم بـودن بسـتر کار سیاسـی اسـت.
مصطفـی درایتـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ضمـن
اشـاره بـه ایـن کـه حوادثـی ماننـد شـیوع کرونـا بـر
تمـام حوزههـای اجتماعـی  ،اقتصـادی و فرهنگی
تاثیـر میگـذارد  ،اظهـار کـرد  :هـم اکنـون کرونـا
باعث به حاشـیه رانده شـدن سیاست شـده است و
دغدغههایی که در سـطح عمومی مطرح میشـود
رنـگ و بـوی سیاسـی کمتـری دارد و سیاسـت
از اولویـت همیشـگی خـود در جامعـه برخـوردار
نیسـت ،البتـه ایـن اتفـاق موقتـی اسـت و ممکـن
اسـت در صورت رخـداد یـک اتفاق بزرگ سیاسـی
 ،سیاسـت حتـی از کرونـا نیـز بیشـتر مـورد توجـه
قـرار گیـرد .وی افـزود  :کرونـا باعـث شـد تـا مـا
تجدیـد نظـری در برخـی رویکردهـا و منشهـای
سیاسـی خود انجام دهیـم  .ایـن بحران نشـان داد
کـه در چنیـن مواقعی کـه بالیی بر سـر جهـان نازل
میشـود ،برخـی از روشها که پیشـتر معمـول بود
ممکـن اسـت کارکـرد خـود را از دسـت بدهـد ،این
موقعیـت بـرای مـا فرصتـی را ایجـاد کـرده اسـت.

