اخبار
جامعه

معاونشهردارمشهد:

فروش بلیت در پایانه امام رضا(ع)
ممنوعشد
باهــدف رفاه زائــران و مجــاوران ،حــذف جارچیان و
همچنین پیشگیری و مقابله با شــیوع ویروس کرونا،
فروش بلیت در پایانه امام رضــا(ع) و ورود افراد بدون
بلیت(دارایکیوآرکد)از 18فروردینبهسالنانتظار
وجایگاهسوارشدنبهاتوبوسممنوعاست.بهگزارش
پایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،کاظمی،معاون
عمــران ،حملونقل و ترافیک شــهرداری مشــهد در
این خصوص گفت :مدیرکل دفتر حملونقل مسافر
ســازمان راهداری و حملونقل جــادهای وزارت راه و
شهرسازی با ارسال نامهای به ادارات کل راهداری و
حملونقلجادهایتمامیاستانهابرایپیشگیریاز
شیوعویروسکروناخواستارممنوعشدنفروشبلیت
درپایانههاوجلوگیریازورودافرادبدونبلیتبهمحل
سواروپیادهشدنمسافراناز 18فروردینشدهاست.
ویادامهداد:اززائرانومسافرانتقاضامیشودقبلاز
سفربلیتخودراازطریقاینترنتیادفاترآژانسهای
مســافرتی و فروش بلیت خارج از پایانــه امام رضا(ع)
خریداریکنندتادرانجامسفردچارمشکلنشوند.
کاظمی همچنیــن در گفت و گو با ایســنا درخصوص
طرح محاســبه بلیت قطار شــهری بر اساس مسافت
گفت:اینطرحازاواخراردیبهشتیااوایلخرداداجرا
خواهدشد.بهاینصورتکهبرحسبمیزانمسیری
کهشهروندانباقطارشهریطیمیکنندوزمانیکه
سوار میشوند ،کرایه دریافت خواهد شد .وی افزود:
دستگاههایمخصوصبرایاینطرحخریداریشده
ودرحالنصبآنهستیم.

بهره برداری از فاز یک گذر
فرهنگیگلستان
شهردار منطقه یک مشــهد از بهره برداری از فاز یک
گذرگاهفرهنگیگلستانخبرداد.بهگزارشروابط
عمومی منطقــه یک ،کــوروش باوندی اظهــار کرد:
پروژه گذرگاه فرهنگی گلستان که با محاسبه زمان
بندی پنج ماهه اجرایی شــده بود در کمتر از یک ماه
و 15روز از آغاز این پروژه به بهره برداری رســید .وی
ادامــه داد :این گذرگاه با هدف شــکل گیری کانون
هنرهای استانی ،ملی ،سنتی و بومی ایران و عرضه
آنبهانبوهعالقهمندانشکلگرفتهبودکهباتوجهبه
بروز فرسایش عملیات بازسازی و سامان دهی ،این
گذرگاه در کمتر از یک ماه و  15روز از آغاز این پروژه
اجرایی شد و به بهره برداری رسید .وی افزود :یکی
از مهم ترین دالیل شاخص شــدن این پروژه سرعت
چشــمگیر و کیفیت اجــرای مطلوب آن اســت که با
مساحت بیش از  2500مترمربع با اعتباری حدود
 30میلیارد ریال اجرایی شــده و آماده بهره برداری
است.وییادآورشد:امیدمیرودفاز 2آننیزدرسال
 1400اجراییشود.

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهری
مشهداعالمکرد:

جابه جایی 28میلیون مسافر
در سال 99

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد از
جابهجاییبیشاز 28میلیونمسافرازطریقخطوط
قطار شــهری در ســال 99خبر داد .به گزارش پایگاه
اطالع رسانی شهرداری مشــهد ،مبین مقدم گفت:
براســاس آمار از ابتدا تــا انتهای ســال  99تعداد 28
میلیون و  125هزار و 82مســافر از طریق خط یک و
 2قطار شــهری مشــهد جابه جا شــده اند .وی افزود:
از این تعداد در ســال  99حدود  19میلیــون و 225
هزار و  846مسافر از طریق خط یک و هشت میلیون
و  899هزارو  236مســافر از طریق خــط  2جابه جا
شــده اند .وی تصریح کرد :این درحالی اســت که در
سال 98تعداد 60میلیون و 465هزار و 767نفر از
طریقخطوطقطارشهریمشهدجابهجاشدهبودند.

از میان خبر ها

اجتماعی-فرهنگی

2

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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آژیرقرمزکرونادرمشهدو 5شهراستان
تعطیلی  2هفته ای مشاغل گروه های  3 ،2و  4و ممنوعیت ورود و خروج خودروها
بستری شدگان و جان باختگان کرونا حتی از آبان و آذر نیز بدتر
میشــود .وی افزود :آمار بســتریهای استان متاســفانه روند
افزایشی و آسانسوری را طی میکند ،میزان مجموع بستریها
که تا انتهای هفته گذشته زیر ۶۰۰نفر بوده ،متاسفانه به۸۳۴
نفررسیدهاستکه ۲۰۰نفرازاینتعداددربخشمراقبتهای
ویژه هســتند .آمار فوتیها نیز دو رقمی شده اســت .قلیان در
خصوص عوامل موثر در پیدایش این وضعیت ،اظهار کرد :دید
و بازدیدهای مردم در ایام نوروز و سفرهایی که صورت گرفت از
عوامل موثر در قرمز شدن وضعیت است.

بی توجهی ها به اعمال محدودیت های جدی در نوروز امسال و
البتهسهلانگاریهاوعادیانگاریهایبرخیمردم،سرانجام
کار خودش را کرد و از روز گذشته آژیر قرمز کرونا در مشهد و پنج
شهر استان شامل نیشابور ،قوچان ،بینالود ،گناباد و سبزوار به
صدا درآمد و وضعیت کرونایی این شهرها قرمز شد .آن طور که
مسئوالنبهداشتیودرمانیاستاناعالمکردهاند،محدودیت
های ویژه شهرهای قرمز کرونایی نیز در مشهد و پنج شهر دیگر
استاناعمالشدهاست.براساسجدیدتریناطالعاتنرمافزار
ماسک ،دیگر شهرستان های استان در وضعیت نارنجی یا زرد
قراردارندوشهرستانیباشرایطآبینداریم.

•شرایطبسیاربحرانی،خطرناکوجدیاست

معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشــهد تصریح کرد :به
مردماعالممیکنیمکهشرایطبسیاربحرانی،خطرناکوجدی
اســت ،باید کرونا را از همیشه بیشــتر جدی بگیریم .بسیاری از
مردم متاســفانه دیگر مثل گذشته مسائل بهداشــتی را رعایت
نمیکنندودراینزمینهعادیانگاریمیشود.ویافزود:باتوجه
به شــرایط وخیمی که به وجود آمده است ،مکاتبههایی صورت
گرفتهمبنیبراینکهبرخیگروههایشغلیبایدتعطیلشودو
برگزاریهرگونهاجتماعاتاعمازسیاسی،اقتصادی،اجتماعی

•تعطیلیکاملمشاغلگروههای 3،2و4

دکتر قلیان معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
ضمن تایید قرمز شــدن وضعیت مشــهد به «خراسان رضوی»
گفت :تمام رده هــای شــغلی  3 ،2و  4طبــق محدودیت های
ابالغی در این وضعیت تعطیل خواهند شــد .وی همچنین در
گفت و گو با ایســنا با بیان این که شــرایط بســیار بحرانی و آمار
بستریها و مرگ و میرهای کرونایی رو به افزایش است ،اظهار
کرد :اگر مردم رعایت نکنند و همیــن رویه ادامه پیدا کند ،آمار

محدودیت های شهرهای قرمز (منبع :دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
حوزه ها و فعالیت ها

الزامات و محدودیت ها

ضمانت اجرا

فعالیت ادارات و
کارکنان :دستگاه
ها و سازمان های
موضوع ماده 2
قانون مدیریت
بحران (به استثنای
نیروهای مسلح)

کاهش حضور کارکنان دستگاه هایارائه دهنده خدمات ضروری تا یک
دوم و مرتبط با ماموریت های اساسی
در محل کار با تشخیص باالترین
مقام – کاهش حضور کارکنان سایر
دستگاه ها به میزان دو سوم – لغو
کلیه ماموریت های اداری غیرضرور-
برگزاری جلسات در فضای سربسته با
رعایت الزامات (حداکثر  15نفر)

براساس بخشنامه شماره
 290823مورخ 99.6.5
سازمان اداری و استخدامی
کشور

تجاری ،بازرگانی و
خدماتی :مشاغل
گروه  2و  3و 4

تعطیلی به مدت دو هفته و قابل
تسهیل و تشدید در صورت تغییر
شرایط با تشخیص وزارت بهداشت

پلمب به مدت  15روز

آموزشی :مدارس
دانشگاه ها و
موسسات آموزش
عالی آموزشگاه ها
حوزه های علمیه

تعطیلی کامل

فرهنگی و
اجتماعی :نمازهای
جمعه ،مساجد،
نمازهای جماعات
یومیه ،مراسم
آیینی ،مذهبی

تعطیلی کامل

مرحله اول تذکر کتبی به ستادبرگزاری نمازجمعه و هیئت
امنای مساجد /تولیت ها-
مرحله دوم قطع بست های
حمایتی به مدت یک ماه

ورود خودروهای شخصی با پالکبومی از شهرهای قرمز به دیگر
شهرهای کشور ممنوع است – .ورود
خودروهای شخصی با پالک غیربومی
به شهرهای قرمز ممنوع است.

 اعمال جریمه یک میلیونتومانی برای خودروهای
شخصی متخلف

تردد خودروهای شخصی از ساعت 22تا  3صبح در شهر ممنوع است (به
استثنای خودروهای مجاز به تایید
فرمانداری)

اعمال جریمه  200هزارتومانی برای تردد خودروهای
شخصی از ساعت  22تا  3صبح
در شهر

ترددها:
 خودروهایشخصی

مرحلهاولتذکرکتبیبهمدیرمدرسه/رئیسدانشگاه/مدیریت
حوزه–مرحلهدومانفصالاز
خدمتبهمدتدوماه–مرحله
سوم–جریمهنقدیموسسات
آموزشیبخشخصوصیبهمبلغ
 2میلیونتومان

و ...ممنوع است .خواهشی که از مســئوالن داریم این است که
برای برگزاری تجمعهای اداره یا نهاد خودشــان مصر نباشند.
مردم نیز باید از برگزاری مراسم از جمله جشن عروسی ،تعزیه،
دورهمیهایخانوادگیوهرگونهتجمعدیگرپرهیزکنندوکرونا
رابیشترازهمیشهجدیبگیرند.اگرمردمرعایتنکنند،دوهفته
آینده،هفتهبسیارسختیرادرپیشخواهیمداشت.
همچنینبهگزارشوبدا،معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکی
مشهدیادآورشد:درمراکزخدماتجامعسالمتومراکزمنتخب
ازابتدایسالمیزانمراجعهونمونهگیری 100درصدافزایشو
ازسویدیگردرصدمواردمثبتاز 11درصدبه 30درصدرشد
یافتهاستواینخبرخوبینیست.
رحیمی دبیر قــرارگاه مرکــزی دانشــگاهی مبارزه بــا کرونای
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد نیز به «خراســان رضوی» گفت:
مطابق جداول اعالم شــده از ســتاد ملی کرونا توســط قرارگاه
عملیاتی مستقر در ستاد کرونای کشــور ،موظفیم برای اعمال
دســتورالعمل ها اقدام کنیم .وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی
مشهدوضعیتآمادهباشرابرایهمهبیمارستانهااعالمکرده
است و روسای بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را پذیرش
میکنندنیزروزچهارشنبهجلسهاضطراریتشکیلدادند.

مشاغلی که منعی برای فعالیت در شرایط قرمز ندارند
کارخانه ها و کارگاه های تولیدی ،مراکز صنعتی
و معدنی ،کشاورزی ،شیالت ،کشتارگاه ،انبار و
سردخانه عمومی

مراکز زیرساختی و حیاتی ،مراکز تامین و توزیع
آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب،
پاالیشگاه ها و جایگاه های سوخت

حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری
شامل ریلی ،هوایی ،جاده ای و دریایی

مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش
محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته

کرایه خودرو بدون راننده ،پارکینگ عمومی

مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی

مراکز بهداشتی ،درمانی ،اورژانس و تامین
آمبوالنس (دولتی و خصوصی)و مشاغل مشابه

داروخانه ها ،مراکز و فروشگاه های دام پزشکی،
پخش دارو ،عطاری ،داروهای سنتی و بذر

غذا و ملزومات حیوانات خانگی ،ملزومات و
تجهیزات دام پزشکی

خدمات اپراتورهای ارتباطی ،خدمات
الکترونیک و فعالیت های پستی

فروشگاه های مواد غذایی ،زنجیره ای،
سوپرمارکت ها ،میوه فروشی ها و سبزی
فروشی ها ،میادین میوه و تره بار

شرکت های خدمات اینترنتی (اعم از تامین
کنندگان اینترنت ،فروشگاه های اینترنتی
وشرکت های خدماتی مبتنی بر اینترنت)

مراکز تهیه ،تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی
آماده و صرفا بیرون بر (شامل تمام گروه های
غذایی سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بستنی و آب
میوه ،خشکبار ،شیرینی و مشاغل مشابه)
مراکز تولید و عرضه فراورده های لبنی و
نانوایی

فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی (از
قبیل گچ ،سیمان ،سرامیک ،لوله و اتصاالت)،
محصوالت فوالدی (آهن و آلومینیوم) و
پاساژهای تخصصی نظیر الستیک ،قطعات
یدکی ،آهن آالت ،رایانه (به استثنای پوشاک،
کیف و کفش و موبایل) و آهن آالت

مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان،
معلوالن ،جانبازان ،مراکز توان بخشی و
مراقبتی ،آسایشگاه ها

لیتوگرافی ،تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط،
دفاتر آگهی تبلیغاتی ،فروشندگان کاغذ و مقوا

تعمیرگاه های انواع خودرو ،لوازم خانگی،
الکتریکی ،الکترونیکی ،رایانه و تاسیساتی،
کلیه خدمات فنی و کارواش

فروشگاه های انواع قطعات ،لوازم یدکی،
الکتریکی ،الکترونیکی ،صیادی ،کشاورزی و
تاسیساتی و دیگر ملزومات مورد نیاز تولید

رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه

خشکشویی ها

کارگاه های صنعتی و ساختمانی (مانند
جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)

مراکز اقامتی (شامل هتل ،متل ،مهمان پذیر،
پانسیون و مشاغل مشابه)

مراکز فروش عینک های طبی

فروش گل و گیاه تزیینی /طبیعی

فروشگاه های لوازم ایمنی و آتش نشانی

سینما خودرو  /تئاتر خودرو

فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی
و کشاورزی

فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در
رشته های مختلف

مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریمشهداعالمکرد:

جابه جایی 500هزار مسافر از طریق پایانهها در نوروز
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربری
شــهرداری مشــهد از جابه جایی 500
هزارمسافرازطریقپایانههادرایامنوروز
خبرداد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،جــال قربانــی گفت:
طبق آمار از اول تــا  17فروردین  1400بیــش از  503هزار و
 733نفر از طریق پایانههای مســافربری شــهرداری به مشهد

ج شدهاند .وی افزود :این در حالی است
وارد یا از این شهر خار 
که از اول تا  17فروردین سال  99حدود  99هزار و  22مسافر
از طریق پایانههای مسافربری جابه جا شده بودند .مدیرعامل
سازمان پایانههای مسافربری شــهرداری مشهد تصریح کرد:
مقایسه این دو آمار نشان میدهد که میزان جابه جایی مسافر
از طریق پایانههای مسافربری شــهرداری در 17روز فروردین
سال  1400نسبت به مدت مشابه سال  99حدود  411هزار

و 711نفر افزایش داشته اســت .قربانی با اشاره به قرمز شدن
وضعیت شــیوع کرونا در شــهر مشــهد ادامه داد :پروتکلهای
بهداشتی شامل انجام ضدعفونی اماکن و سالنهای پایانهها
بهصورتروزانهومستمر،تبسنجیوکنترلمسافرانهنگام
ورودبهشهروبرگزاریدورههایآموزشیبرایکارکنانپایانهها
بهشدتاجرامیشودامااززائرانومجاوراندرخواستمیشود
تادرصورتامکانازسفرخودداریکنند.

توضیحاتمدیرکلمیراثفرهنگی
درباره تخریب بخشی
از خانه تاریخی کوزه کنانی

مدیرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع
دســتی اســتان گفت :هیچ گونه تخریــب در اصل
بنــا ،معمــاری و تزیینات ارزشــمند خانــه تاریخی
کوزهکنانی صــورت نگرفته و این مــکان همچنان
در مشــهد پا برجاســت .مکرمیفر در گفت و گو با
ایرنا ادعای مطرح شده در فضای مجازی را مبنی
بر تخریب خانه تاریخی کوزهکنانی تکذیب و اظهار
کرد :تنها بخشی از این مکان در مجاورت سرویس
های بهداشــتی الحاقی کــه فرســوده ،ناکارآمد و
فاقد بهرهبرداری بود فروریخته اســت .وی افزود:
گرچه خانه تاریخی کوزهکنانی پیشــتر از فهرست
آثار ملی خارج شده ولی همچنان در زمره بناهای
واجد ارزش قرار دارد .مدیــرکل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه
داد :بر این اساس با توافق صورت گرفته بین مالک
بنــا و ایــن ادارهکل طرح مرمــت ،احیا و بازســازی
کامل خانه تاریخــی کوزهکنانی بــا نظارت میراث
فرهنگی انجام خواهد شد .وی گفت :این طرح که
به تصویب شــورای فنی میراث فرهنگی خراسان
رضوی نیز رســیده با رعایــت همه موازیــن میراث
فرهنگی و تاکید بر حفاظت عناصر واجد ارزش ،به
مالک شخصی این خانه تاریخی اعالم شده است.

معاونشهردارمشهدمطرحکرد:

موفقیتایستکارها
در گرو همراهی شهروندان

معاون خدمات شــهری شــهرداری مشــهد موفقیت
ایستکارهارادرگروهمراهیومشارکتشهروندان
وبهمیدانآمدن ۱۲دستگا هذیربطدانستوگفت:
انتظارازنهادهایمتولیایناستکهباتوجهبهفعال
شــدن ایســت کارها ،خدمات خود ازجملــه خدمات
بیمهایوآموزشیرایگانرادراینمکانهابهکارگران
واقعی ارائه کننــد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شهرداری مشــهد ،مهدی یعقوبی با بیان این که ۱۲
ایســت کار بهعنــوان کالن پــروژهای اجتماعی و یک
الگوی ایدهآل در کشور اواخر سال گذشته در مشهد
پیادهسازی شده است ،اظهار کرد :شهرداری فراتر از
وظایف قانونی خود به موضوع سامان دهی کارگران
ورود کرده تا این معضل اجتماعی را که زیبنده شــهر
مقدس مشهد نیســت ،بهخوبی رفع کند .وی افزود:
یکی از مناظری که روزانه در شــهر شــاهد هســتیم،
حضورافراددرحاشیهبرخیمعابرومیدانهایشهر
بهعنوان کارگر ســاختمانی و فصلی است و بیشک
حضور این افراد در حاشیه معابر در شأن آنها نیست
زیرا بــرای توزیع کار انضباطی وجود ندارد و از ســوی
دیگرکارفرمایاننیزازشرایطفعلیناراضیهستند.
معاون خدمات شهری شــهرداری مشهد اظهارکرد:
تفاهمنامــهای با اســتانداری مشــهد منعقد شــده تا
بالفاصله پس از اجرای جایگاههای دایمی ،کارگران
خدماتخودرادراینمکانهاارائهکنند.

مدیرامورسینماییحوزههنریاستان:

اکران ویژه ماه رمضان نداریم

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری خراسان رضوی
گفت :برنامهای بــرای اکرانهای ویژه ماه رمضان
نداریم .پهلوانی در گفتوگو با ایســنا افزود :بعید
میدانم برنامه خاصی برای اکران ویژه فیلم در ماه
رمضان هم وجود داشته باشد .با این حال احتما ًال
پخشکنندههــا فیلــم هایشــان را در عیــد فطر در
اختیار سینما قرار خواهند داد.

