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آژیرقرمزکرونادرمشهدو 5شهراستان
شــعبانی/رئیس جهاد کشــاورزی تربــت حیدریه
گفت :بــازار مرغ در شهرســتان تربــت حیدریه چند
روزیاستکهبهآرامشنسبیرسیدهاست.
به گزارش خراســان رضوی،معاون ســازمان و مدیر
جهادکشاورزیتربتحیدریهگفت:پسازمدتیفراز
و نشــیب در تهیه و توزیع مرغ در تربت حیدریه ،چند
روزیاستاینبازاربهآرامشنسبیرسیدهاستوبا
هماهنگیهایصورتگرفتهبااداراتمربوطدرچند
روز گذشته توانستیم بازار مرغ را به آرامش برسانیم.
حسینمحمدیافزود ۲۴ :تنو ۷۰۰کیلوگرممرغ
درکشتارگاههایشهرستانکشتارشدهودراختیار
توزیع کننده قرار گرفته است.محمدی بیان کرد :با
هماهنگی انجام شــده مرغ از مرغداریها به قیمت
 ۱۷هزار و ۱۰۰تومانخریداریمیشودوبهقیمت
 ۲۴هزارو ۹۰۰توماننیزبهدستمصرفکنندهمی
رسدوتا حدودیتوازندرقیمتبرایمصرفکننده
وتولیدکنندهبرقرارشدهاست.

مدیرعاملآبفاینیشابورخبرداد:

حل مشکل دسترسی 12هزار نفر
جمعیت روستایی نیشابور به آب
شرب

شــجاعی مهر /مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب
نیشــابو ر گفت :عملیات آب رســانی به ۱۹روستای
شهرستاننیشابوربااعتباریحدود ۹میلیاردتومان
به پایان رســید .علیرضا اخویان افزود :بــا اتمام این
پروژههامشکلقطعی،کمفشاریوکیفیتآبشرب
اهالیاینروستاهاحلشدوامسالشاهدمشکالت
ایجاد شــده برای روســتاییان مانند ســالهای قبل
در این روســتاها نخواهیم بود.وی ادامــه داد :حفر و
تجهیز سه حلقه چاه با دبی ۳۴لیتر بر ثانیه ،احداث
یکهزارو۵۵۰مترمکعبمخزنذخیره،لولهگذاری
 ۳۶هزار و  ٩٠٠متر خط انتقال ،ســه هــزار و ۱۰۰
متر اصالح شبکه و  ۴۶هزار متر توسعه شبکه توزیع
و ســاخت یک باب ایســتگاه پمپاژ از اقدامات انجام
شدهدراجرایاینپروژههابودهاست.اخویانبابیان
این که این پروژهها از سال ۹۵آغاز و طی سه فاز اجرا
شده است ،خاطرنشــان کرد :با افتتاح این پروژهها
،ضمنتوسعهوتقویتشبکهومنابعتوزیع ۱۲،هزار
و ۴۲۹نفر در قالب سه هزار و ۷۶۷خانوار روستایی
شهرســتان نیشــابور از نعمت آب شــرب بهداشتی
مناسبدرتمامطولسالبهرهمندشدند.

شرکتبینالمللیگردشگری
سالمتپدیدهثبتشد
شرکت بین المللی گردشگری ســامت پدیده به
عنوان یکی از شــرکت های تابعــه هلدینگ پدیده
شاندیز به ثبت رســید .به گزارش روابط عمومی و
بین الملل گروه شرکت های پدیده ،این شرکت با
هدف بهره گیری اقتصادی از صنعت گردشــگری
سالمت به عنوان پنجمین صنعت برتر جهان ،ذیل
گروه شرکت های ســرمایه گذاری توســعه به ثبت
رسید .هم افزایی در راستای ارتقای برند و افزایش
ارزش سهام گروه شرکت های پدیده ،بهره گیری
از ظرفیت های موجود کالبــدی و اقتصادی برای
ایجاد زیرساخت های صنعت گردشگری سالمت
و مدیــکال توریســم از جملــه اهداف تشــکیل این
شرکت است.

تعطیلی  2هفته ای مشاغل گروه های  3 ،2و  4و ممنوعیت ورود و خروج خودروها

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.
•تعطیلیکاملمشاغلگروههای 3،2و4

دکترقلیانمعاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهدضمن
تاییدقرمزشدنوضعیتمشهدبه«خراسانرضوی»گفت:تمام
رده های شــغلی 3،2و 4طبق محدودیت هــای ابالغی در این
وضعیتتعطیلخواهندشد.ویهمچنیندرگفتوگوباایسنا
بابیاناینکهشرایطبسیاربحرانیاستوآماربستریهاومرگ
و میرهای کرونایــی رو به افزایش اســت ،اظهار کــرد :اگر مردم
رعایتنکنندوهمینرویهادامهپیداکند،آماربستریشدگانو

جانباختگانکروناحتیازآبانوآذرنیزبدترمیشود.ویافزود:
آمار بستریهای استان متاسفانه روند افزایشی و آسانسوری را
طیمیکند،میزانمجموعبستریهاکهتاانتهایهفتهگذشته
زیر ۶۰۰نفر بوده اســت ،متاسفانه به ۸۳۴نفر رسیده است که
 ۲۰۰نفر از این تعداد در بخش مراقبتهای ویژه هســتند .آمار
فوتیها نیز دو رقمی شده است .قلیان در خصوص عوامل موثر
در پیدایش این وضعیت ،اظهار کرد :دید و بازدیدهای مردم در
ایام نوروز و ســفرهایی که صورت گرفت از عوامــل موثر در قرمز
شدنوضعیتاست.
•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

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 بسته 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

مرحله اول تذکر کتبی بهمدیر مدرسه /رئیس دانشگاه/
مدیریت حوزه – مرحله دوم
انفصال از خدمت به مدت دو ماه
– سوم جریمه نقدی موسسات
آموزشی بخش خصوصی به مبلغ
 2میلیون تومان

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:
مطابقجداولاعالمشدهازسویستادملیکروناتوسطقرارگاه
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 کرونا را پذیرش می
کنندنیزروزچهارشنبهجلسهاضطراریتشکیلدادند.

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 آلومینیم) 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

لیتوگراف ،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

افزایش ۵۱درصدی مصرف سی ان جی طی ایام تعطیالت نوروز در منطقه سبزوار
کالته/مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه
ســبزوار از افزایــش  ۵۱درصــدی گاز طبیعــی در روزهای
آغازین سال خبر داد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،محمــد صادقــی در جمع
خبرنگاران اظهارکرد :در ایام تعطیالت نوروز سال ۱۴۰۰
بیش از  ۴میلیــون و  200هــزار متر مکعــب گاز طبیعی در
شهرســتان هــای ســبزوار ،ششــتمد ،داورزن ،بردســکن،
جوین ،جغتای و خوشــاب مصرف شده که نســبت به مدت

مشابه سال قبل  ۵۱درصد افزایش داشته است.
وی افزود :بیشترین مصرف سی ان جی در این ایام مربوط
به  ۸فروردین و کمترین مصرف مربوط به روز  ۱۳فروردین
 ۱۴۰۰است.
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه سبزوار
تصریح کرد :در روزهای اول بهار بیش از  ۳۲۵هزار خودرو
از  ۲۲باب جایگاه ســی ان جی منطقه گاز طبیعی فشــرده
دریافت کرده اند.

برگزارینشستهماهنگیعلمای
تشیعبهمنظورهماهنگیفعالیتهای
تبلیغیدرمناطقتلفیقی

کلثومیان/نشســت هماهنگــی علمــای تشــیع
شهرستانهایشرقاستانخراسانرضوی بهمنظور
تبلیغدرمناطقتلفیقیدرشهرستانتایبادبرگزارشد.
بهگزارشخراسانرضوی،درایننشستکهبهمنظور
ارتقا و هم اندیشــی امامان جماعت به میزبانی اداره
تبلیغاتاسالمیتایبادباحضور 75روحانیمستقرو
امامانجماعتمحالتتایباد،باخرز،تربتجام،صالح
آبادوخواف برگزارشد ،حجتاالسالممیرمحمدیان
رئیسبنیادهدایتوقائممقاممعاونفرهنگیسازمان
تبلیغات اسالمی کل کشور و حجت االسالم رحمتی
راهیار استان و مسئول امورمبلغین اداره کل تبلیغات
اســامی خراســان رضــوی حضــور داشــتند .در این
نشست،  حجتاالسالموالمسلمینملکیامامجمعه
شهرســتان تایباد در خصوص اصول ومبانی تبلیغ از
دیدگاه اسالم مطالبی را مطرح کرد.شایان ذکر است
بــه منظورتجربه نگاری  ،توســط یک امــام جماعت از
هرمنطقه درشهرستانتایباد،تجارببهسایرامامان
جماعتمنتقلمیشود.حجتاالسالممیرمحمدیان
در نشســت هماندیشــی راهیــاران منطقــهای و امام
محالت به بیان توضیحاتی در خصــوص اجرای طرح
امام محله پرداخت و اظهار کــرد :در اجرای طرح امام
محله ،بنا را بر ارتقــای امامان محلــه قراردادیم که در
این طرح بهجای اســتفاده از روش معمول کالسیک،
از روش ترکیبــی راهیاری اســتفاده کردیــم که نقش
محوریرانیزراهیارانبرعهدهدارند.

رئیسشبکهبهداشتودرمانخوشاب:

رشد3برابری آمار کرونا
درخوشاب با وجود انصراف105
زوج از برگزاری مراسم عروسی
ملکی /رئیس شبکه بهداشــت و درمان خوشاب با
اشاره به خروج اکثر مســافران نوروزی از شهرستان
گفت 105 :زوج خوشابی مراسم عروسی شان را با
پیگیری شبکه بهداشت و درمان خوشاب و دستگاه
هاینظارتیبرایپیشگیریازکرونا برگزارنکردند
اما آمارها و تســتهای انجام شده درســال 1400
از بیمــاران ســرپایی ورهگیــری و نمونــه گیــری در
شهرســتان نشــان میدهد که تعداد افراد مبتال در
 ۱۵روزاولسال ۱۴۰۰نسبتبهزمستانسال99
سه برابر شده است .حسین ســلطانی در گفت وگو
با خراســان رضــوی اظهــار کرد:همزمان بــا اعمال
محدودیتهایکرونا وتشدیدنظارتدرایامنوروزی
تعداد 105عروسیتوسطصاحبانعروسیلغوشد
و برگزار نشد و برخی از کســانی که به رغم توصیه ها
اقدام به برگزاری عروسی کردند ،به مراجع قضایی
معرفی شدند.سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان
خوشــاب با تقاضــا از مردم بــرای پرهیــز از برگزاری
مراسم عروسی و سوگواری و تجمعات مختلف برای
حفظ ســامتی مردم جامعه ،گفت :روند پیشــرفت
بیماری کرونا در شهرستان خوشــاب نشان دهنده
افزایشمواردمثبت،بستریوفوتناشیازکروناست
و شــرایط بحرانی شهرستان خوشــاب شروع پیک
چهارم همهگیری کرونا را نشان می دهد.سرپرست
شــبکه بهداشــت و درمان خوشــاب افزود :آمارها و
تســتهای انجام شــده درســال  1400از بیماران
سرپاییورهگیریونمونهگیریدرشهرستاننشان
میدهد که تعداد افــراد مبتال در ۱۵روز اول ســال
 ۱۴۰۰نسبت به زمســتان سال 99ســه برابر شده
و هر چقدر که تعداد بیماران ســرپایی مثبت بیشــتر
شــود ،یقینا در ادامه موارد بستری و متاسفانه فوتی
زیادخواهدشد.

