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فرمانده قرارگاه عمار
تشریح کرد :
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دستگیری  ۷حفار غیرمجاز
در شهرستان تربت حیدریه
معاونوزیرصمتمطرحکرد:

احیای هزار واحد
تولیدی از ابتدایکار
دولت سیزدهم

صفحه2

رئیس شبکه بهداشت
خوشاب خبر داد:

ارز  ۴۲۰۰تومانی مواد مخدری
بر بدنه اقتصاد کشور
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بااینکهپیش ازایناعالمشده بود ازهمهمسافرانخارجیدرفرودگاهمشهدتست رپیدگرفته میشود
امامسئوالنمیگوینداکنونفقطازمسافرانیکهعالیمدارند،تستمیگیرند

ویروسکرونا
از راه خون منتقل
نمیشود

صفحه1

فرماندهقرارگاهعمار تشریحکرد:

ارز  ۴۲۰۰تومانی
موادمخدری
بر بدنه اقتصاد کشور
بهبودی نیا /فرمانده قــرارگــاه عمار
گفت :ارز  ۴۲۰۰تومانی مواد مخدری
بــود کــه دولــت قبل بــه اقتصاد کشور
تزریق کرد و باید این مــواد مخدر را از
بدنه اقتصاد آرامآرام دور کنیم تا اقتصاد
کشور را بهصورت کامل از این بیماری
خــاص کنیم .بــه گـــزارش خــراســان
رضـــوی هشتمین جلسه از سلسله
جلساتبصیرتیهمراهباگرامیداشت
شهید مدافع حــرم محمود تقی پــور با
حضور فرمانده قرارگاه عمار در مسجد
امیرالمؤمنین در مشهد برگزار شد.
حــجـتاالســام مهدی طائب در این
مراسم ضمن تسلیت شهادت حضرت
زهرا(س)وشهادتحاجقاسمسلیمانی
گفت:تنهاییامیرالمؤمنینبهدلیلعدم
دشمنشناسی ،عــدم امــام شناسی و
دنیاطلبیمردمآنزمانبودبهطوریکه
حتی بعد از گذشت 25سال از حکومت
ایشاننیزتعدادیازافرادسعیدرپنهان
کردنمقامعلمیآنحضرتداشتند.در
آنسالهاامامزمان،حضرتعلی(ع)به
خطر افتاده بود و حضرت زهرا (س) به پا
خاست و از حضرت علی (ع) دفاع کرد
و حصار تنهایی امام زمان خودش را در
همشکست.

مدیرکلانتقالخوناستان:

ویروس کرونا از راه خون
منتقل نمیشود

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی
گفت :باور غلط انتقال کرونا از طریق
اهدای خون یکی از علل کاهش ذخایر
خونی در استان است و حال آن که این
ویروسازراهخونقابلیتانتقالندارد.
دکتر حمیدرضا اسالمی روز گذشته در
گفت وگو با ایرنا افزود :بیماری کووید
 ۱۹یا همان کرونا از طریق اهدای خون
به افراد منتقل نمیشود و متاسفانه یک
تصور غلط در بین عــدهای از مــردم به
وجود آمده است که این ویروس از این
طریق قابلیت انتشار دارد.

تداوم ساخت شبکه
پایاب سددوستی
آزادی  20زندانی
جرایم غیرعمد

مدیر امور منابع آب
تربت جام ،تایباد ،باخرز
و صالح آباد خبر داد:

مدیرکل انتقال خون استان:

صفحه ۱

در بازدید اعضای کمیسیون
کشاورزی مجلس از دشت
سرخس و سد دوستی
مطرح شد

صفحه۲

صفحه11
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دستوراتکاغذیستاد مقابله با کرونا

تلفات ۴۳هزار جوجه
براثر آنگارا

انسداد 101حلقه چاه
غیرمجاز در تربت
جام از ابتدای امسال

برگزاری یادواره
شهدای نوجوان زیر
 ۱۵سال کاشمر
صفحه2

مدیر کل سازمان زندان های
خراسان رضوی ۵۰ :درصد
ورودی زندان های ما جرم
اولی ها هستند

گزارشی از وضعیت پروژه
18سالهشهرستان

ساماندهیزبالهگاه
تحیدریه؛ تغییر
ترب 
پیمانکارودیگرهیچ!

کشف
۳دستگاه ماینر
از نیروگاه
سیکل ترکیبی
نیشابور!

به سامان نرسیدن زباله گاه شهرستان
تربت حیدریــه حکایت جالبی اســت،
طــی حــدود  18ســال گذشــته دو
پیمانــکار آمــده انــد بــدون پیشــرفت
فیزیکــی پــروژه راه انــدازی کارخانــه
کمپوســت و رفتــه انــد و از ســال 99
پیمانکار ســوم آمده اســت .هم اکنون
روزانه  120تن...
 صفحه ۱۲

صفحه 11

دستورات کاغذی ستاد مقابله با کرونا
بااینکهپیشازایناعالمشدهبودازهمهمسافرانخارجیدرفرودگاهمشهدتسترپیدگرفته
میشودامامسئوالنمیگوینداکنونفقطازمسافرانیکهعالیمدارند،تستمیگیرند
داستان تکراری آزمایش کرونا در فرودگاه برای
مسافران خارجی از آن سوژه های نخ نما شده چند
ماهگذشتهبودهکههموارهدردورانکروناباآنروبه
رو بودیم و با وجود تاکید و اعالم دستورالعمل ها در
این باره  ،اما باز هم گزارش های میدانی اطالعات
دیگری را در اختیار قرار می دهد که انگار قرارگاه
مدیریت کرونا در استان فقط روی کاغذ دستوراتی
صادرمیکنندودرمقابلدرفضایحقیقیاتفاقات
دیگری رخ می دهد.آخرین اظهارنظر علی اصغر
انجیدنی ،دبیر قرارگاه مدیریت کرونای استان
خراسان رضوی در این باره نیز مربوط به سه شنبه
گذشته بود که در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود:
پس از درگیر شدن بیشتر کشورهای دنیا با سویه
امیکرون از هفتههای قبل اقدامات مختلفی در
خصوص پیشگیری از شیوع این سویه انجام شده
کهکنترلورودیهایشهرمشهدازاینجملهاست
وهماکنوندانشگاهعلومپزشکیمشهدبرایورود
ومقابلهباموجششمکروناآمادگیالزمرادارد.همه
مسافران خارجی در فرودگاه مشهد به لحاظ خطر
ورودکرونابهویژهازنوعسویهامیکرون،موردآزمایش
قرارمیگیرند.ویتصریحکردهبود:ازهمهمسافران
خارجی توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد" ،تست رپید" گرفته میشود و افراد
مشکوکومشکلدارتحتقرنطینهقرارمیگیرند.
به گزارش خراسان رضوی ،در گذشته نیز اظهارنظر
هایی مشابه در این زمینه توسط مسئوالن قرارگاه
مقابلهودانشگاهعلومپزشکیبادستگاههایاجرایی
و تفاوت دستور تا اجرا وجود داشت ،برای همین به
دنبالراستیآزماییایناظهاراتبهترمینالورودی
پروازهایخارجیفرودگاهبینالمللیشهیدهاشمی
نژاد رفتیم تا از صحت این ادعا آگاه شویم.ترمینالی
کهدرآنهیچخبریازرعایتپروتکلهایبهداشتی
و فاصله گذاری فیزیکی نبود و حتی در برخی موارد
حضورمعدودافرادبدونماسک،کیلومترهاباتشدید
نظارتی که انجیدنی از آن سخن گفته بود ،فاصله
داشت.پس از هماهنگی با مدیر ترمینال پروازهای
خارجی ،به همراه وی برای بازدید فرایند ورودی
مسافرانخارجیواردگیتفرودگاهشدیم،دربخش
گمرک ،بیشترین مسافران بــدون ماسک عراقی
بودند که در حال بررسی چمدان ها اصال از ماسک
استفاده نمی کردند.به گفته مدیر ترمینال ،ورود
به بخش گذرنامه نیازمند اجــازه کتبی از حراست
فرودگاه بوده و به همین دلیل ورود امکان پذیر نبود
اماازپشتشیشههایاتاقهایهمجوارسالنصف
طویلجلویباجههایپلیسگذرنامهباازدحامشدید
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مسافران همراه بود و در پنج تا شش باجه که از پشت
شیشه پنجره دیده می شد حداقل  50نفر در صف و
بدون کوچک ترین فاصله ای حضور داشتند .بیشتر
مسافران که مربوط به پرواز عربی بودند ماسک نیز
نداشتندیابهطورناقصازآناستفادهمیکردند.اما
پیش از صف های گذرنامه دو نفر با روپوش دانشگاه
علوم پزشکی مشهد و بهداشت دیده می شدند که به
ظاهر برای تب سنجی مستقر شده بودند ،مسافران
قبل از ورود به صف گذرنامه از میز جلوی این دو نفر
عبور می کردند با این حال به نظر می رسید حتی
تبسنجیاینتعدادمسافرفقطبادونیروبهسختی
امکانپذیراستچهبرسدبهگرفتنتسترپید!اماتا
آنجاییکهازپشتپنجرههامشخصبود،هیچخبری
ازتستپیسیآریارپید نبودوهیچکدامازنیروهای
بهداشتی به این کار مشغول نبودند.تنها کاری که
این دو نفر انجام می دادنــد بررسی کاغذهایی در
دستمسافرانبودکهبهظاهرکارتواکسنیاتست
کرونای آن ها بود و در کسری از ثانیه برای همه انجام
می شد.متاسفانه امکان مصاحبه با این دو نیروی
بهداشتی برای اطالع از کاری که انجام می دهند
میسرنشد،بااینحالمدیرترمینالدرپاسخبهاینکه
ایندونفردقیقاچهپایشیانجاممیدهندگفت :این
دو نیروی بهداشتی تست کرونا و بررسی کارت
واکسنهمهمسافرانراانجاممیدهنداگرمسافری
واکسننزدهیاتستانجامندادهباشد،عالیمآنهارا
بررسیمیکنندواگرعالیمیداشتهباشندآنزمان
تستمیگیرند.ازهمهقرارنیستتستانجامشود.
وی تاکید کرد :فقط از مسافران برخی از کشورهای
آفریقایی،انگلیسوچندکشورعربیتستگرفتهمی
شودوبرایمسافرانافغانستانینیزدوواکسنتزریق
می شود که یکی واکسن سرخک است و دیگری
واکسن فلج اطفال یا نمی دانم یکی دیگر از بیماری
ها .وی در پاسخ به این سوال که آیا واکسن کرونا نیز
به کسی تزریق می شود ،گفت  :خیر ،واکسن کرونا
تزریق نمی شود.مدیر ترمینال همچنین در پاسخ
به این سوال که آیا طبق بخشنامه های قبلی وزارت
بهداشت از همه مسافران عراقی تست کرونا گرفته
نمی شود؟ تصریح کرد :خیر ،فقط اگر عالیم داشته
باشندتستانجاممیشود.حسینیمعاونبهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :هم اکنون در
مبادی ورودی بــرای مسافران خارجی مراقبت
سندرومیک صورت می گیرد  ،یعنی یک تب سنجی
انجام و اگر تب باالیی داشته باشند از آن ها تست
گرفته می شود در غیر این صورت با کارت واکسن و
تست کرونا از مبدا مشکلی برای ورود وجود ندارد.

