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ماجرایابالغیهممنوعیت
انجام عملهای زیبایی و لغو آن
خراســان آنالین -طــی روزهای گذشــته رئیس
سازمان نظام پزشکی مشــهد پیرو ابالغیه معاونت
حفــظ حقــوق عامــه و پیشــگیری از وقــوع جــرم
دادسرای عمومی و انقالب استان ،نامهای درباره
ممنوعیت انجام جراحیهای صرفا زیبایی و الغری
به بیمارستانهای مشــهد ،ابالغ کرد و پس از یک
روز این دســتور را با این توضیح که «نیاز به بررسی
علمی و کارشناسی توسط ســازمان و انجمنهای
تخصصی مرتبط است» ،لغو کرد!

سخنگویاورژانسکشوراعالمکردکه«مسمومیت
تعدادی از شناگران در یکی از استخرهای مشهد به
سامانه  ۱۱۵اعالم شد و  ۲۰نفر افراد مسموم شده
که  ۶تا  ۵۰ســاله بودند بــه مراکــز درمانی منتقل
شدند ».علیشاهی ،مسئول روابط عمومی اورژانس
مشهد در گفت و گو با «خراسان آنالین» در این باره
اظهارکرد ۲۰:نفر با مسمومیت احتمالی با گاز کلر
با عالیم تنگی نفس و ســرفه در یکی از استخرهای
محــدوده قاســم آبــاد  ،بــا  ۵دســتگاه آمبوالنس به
بیمارستانهای شــریعتی و ناظران منتقل شدند،
بیمار بدحال در بیــن این افراد وجود نداشــت .وی
افزود :این مسمومیت ممکن اســت بر اثر نشت گاز
کلر یا اســتفاده بیش از حد آن در آب بوده اســت که
نیاز به اظهارنظر تخصصی دارد.

پلمب 4مرکزغیرمجاززیبایی
درمشهد
مدیــر نظارت بــر درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد از شناســایی و پلمــب چهار مرکــز مداخله
گر پزشــکی در مشــهد خبر داد .به گزارش روابط
عمومی علــوم پزشــکی مشــهد ،دکتر غفاریــان با
بیان این که برنامــه بازدید و نظــارت از مراکز ارائه
دهنده خدمات پزشــکی به طور مستمر انجام می
شــود ،اظهارکرد :طی روزهــای گذشــته  4مرکز
مداخله گر پزشــکی که در حوزه های پوست و مو،
زیبایــی ،تزریق ژل و بوتاکس ،کاشــت ابــرو و لیزر
فعالیت می کردند ،شناســایی و بــا همکاری اداره
نظارت بر اماکن عمومی پلمب شــدند .وی با بیان
این که هیچ یک از افراد مداخله گر در امر پزشکی،
دارای مــدارک مرتبــط و معتبر پزشــکی نبودند و
حتی برخی دارای مدرک دیپلم یــا به دروغ ،خود
را مدرس بیــن المللی آموزش پوســت و مو معرفی
کرده بودند ،تصریح کرد :افراد مداخله گر پزشکی
پس از تشــکیل پرونده بــه مراجع قضایــی معرفی
شدند .غفاریان افزود :مردم می توانند گزارش ها و
شکایت های خود را به سامانه  190گزارش دهند
یا موارد تخلف را در ســامانه جامع نظارت معاونت
درمان ثبت کنند.
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همهشهرحسینیهثارا...

مردم ســنگ تمام گذاشــتند؛ مثل هر سال،
مثل تمام این سال هایی که نوای روضه امام
حســین (ع) در هــر کوچــه و برزنــی به گوش
جان مــی رســید و بیــرق عــزای حســینی به
اهتزاز در می آمد .امسال تمام شهر یکپارچه
حســینیه سیدالشــهدا (ع) و یاران شهیدش
شــده بود و شــور و شــعور حســینی در گوشه
گوشــه مشــهدالرضا (ع) جاری بود .تاسوعا
و عاشــورای حســینی امســال پر از شــور بود
و عزاداران حســینی بــا جان و دل به ســوگ
موالی شهیدشان بر سر و سینه زدند.

نمایی از آیین خطبه خوانی در حرم رضوی  -آستان نیوز

مسمومیت ۲۰شناگرباگازکلر
دریکیازاستخرهایمشهد

2

از میان خبرها

•برگزاری آیین های تاسوعا و عاشورای
حسینی

به گــزارش «خراســان رضــوی» ،حــرم مطهر
رضــوی نیــز میعــادگاه تمــام عــزاداران بود و
میزبان هیئت های عــزاداری که حال و هوای
تاســوعا و عاشــورای حســینی در حــرم امــام
رضــا (ع) را متفاوت کــرده بودند .امســال نیز
به رســم هرســال آیین هــای مختلف تاســوعا
و عاشــورای حســینی در حرم رضــوی و نقاط
مختلف مشهد برگزار شــد .از برپایی باشکوه
نمــاز ظهــر تاســوعا و عاشــورای حســینی

گرفته تــا آییــن خطبه خوانــی و شــام غریبان
حســینی .آیین خطبهخوانی شــب عاشورا در
حرم مطهر رضوی ،امســال در صحــن پیامبر
اعظــم(ص) برگــزار شــد تــا زائران بیشــتری
توفیــق همراهــی خادمــان در این مراســم را
داشته باشند و صحنه های زیبایی هم در قاب
تصویر عکاسان ثبت شد .نماز ظهر عاشورا نیز
روز گذشته همزمان با عاشــورای حسینی ،با

حضور پرشور هیئت های مذهبی و عزاداران
سیدالشــهدا (ع) در خیابــان امــام رضــا(ع)
مشــهد و در نزدیکی حرم مطهــر رضوی اقامه
شــد .همچنین دیروز مراسم عزاداری و مقتل
خوانی شــهادت امــام حســین (ع) بــا حضور
عزاداران حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار
شد .نماینده ولی فقیه دراستان در این مراسم
گفت :قضیه کربال و امام حســین (ع) برای ما

سگ نگهبان صاحبش را کشت !
شجاعی مهر /بخشــدار سروالیت نیشــابور گفت:
در پی حمله یک قالده ســگ به صاحبــش در بخش
سروالیت نیشابور ،وی فوت کرد و همسرش به شدت
مصدوم شــد.باقر صدیقــی افــزود :دهیــار و رئیس
شــورای اســامی روســتای کلیدر پــس از گزارش
این حادثه در هماهنگی بــا فرماندار به محل حادثه
رفتند .ویاظهارکرد:طیهماهنگیباحوزهقضایی
و انتظامی درخصوص کنترل و نگهداری سگ برای
جلوگیری و پیشگیری از خطر رسانی جانی به دیگر
اهالی اقدام شــد  .مســئله هاری ،بررســی وضعیت
سگ های بدون صاحب و رسیدگی به این موضوع از
دغدغه های دهیاران و اهالی منطقه سروالیت است
که الزم است از سوی دستگاه های متولی رسیدگی
و پیگیــری شــود.در همین باره شــبکه دام پزشــکی

نیشابور با صدور اطالعیه ای نوشت :پیرو اعالم خبر
حمله یک قالده سگ به صاحبش در روستای کلیدر
که متاســفانه منجر به فوت این فرد مســن و بستری
شدن همســر وی شــده اســت  ،توضیحاتی به شرح
ذیل اعالم میشــود :ســگ ها معموال وقتی به مدت
طوالنــی در یک محیط بســته می شــوند بــه عوامل
محیطی واکنش های عصبی نشــان مــی دهند  ،در
برابرکوچکترینصداهاتحریکپذیرمیشوندحتی
صدایگنجشکهاوهمچنیندرهنگامغذاخوردن
وجفتگیریوشیردادنبهتولههانیزممکناست به
صاحب و اطرافیان حمله کنند.سگ مد نظر به گفته
اطرافیان متوفی به مدت طوالنی در یک محیط بسته
نگهداری می شــد و ظاهرا در هنگام غذادهی یا غذا
خوردن این اتفاق افتاده است.

(ع)

شیعیان همیشــه یادآور غصه و رنج بوده و این
رنج برای ما تا روز قیامت باقــی خواهد ماند و
باید آن قــدر برای امام حســین(ع) گریه کنیم
که پلک هــای ما ســخت شــود .آیــت ا ...علم
الهدی همچنین در مراسم عزاداری تاسوعای
حسینی اظهار کرد :زیبایی حضرت عباس(ع)
در داشتن چشم زیبا ،قد و باالی رشید و ابروان
زیبا نیســت بلکــه زیبایی قمــر بنی هاشــم در
داشــتن خصلتهای نیکو ،بصیرت ،باوفایی،
صالبت و  ...است .به گزارش آستان نیوز ،وی
تصریح کرد :یکی دیگر از ویژگیهای حضرت
عباس(ع) اطاعت محض ایشــان از امام زمان
(عج)خود بود .آن حضرت در عصر روز عاشورا
در حالی که بســیار تشــنه بودند وارد شــریعه
فرات شــده و به آب گوارا دســت پیدا کرد ولی
وقتی به یاد لب تشــنه سیدالشــهدا(ع) افتاد
از خــوردن آب گوارا منصرف شــد .وی افزود:
حضرت ابوالفضل العباس(ع) در روز عاشورا
امتحان خوبی از خود نشان داد و در راه دفاع از
دین و همراهی با امام زمان (عج) همه هستی
خود را فــدا کــرد و در نهایــت هم بعــد از دفاع
جانانه از سیدالشهدا(ع) در رکاب آن حضرت
به شهادت رسید.

وقوع 3زمین لرزه در شهرستان رشتخوار
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری
خراســان رضــوی گفــت :بــا توجــه به
وقوع ســه زمین لرزه 4.1، 4.8و2.6
ریشــتری در منطقــه فتــح آبــاد بخش
مرکزی شهرستان رشتخوار شش تیم
ارزیاب به ایــن منطقه اعزام شــدهاند.
محسننجاتدرگفتوگوبا ایرناافزود:
این زلزله ها در مناطق پیرامونی مانند
تربت حیدریه نیز احساس شده است.
وی ادامــه داد :ســتاد مدیریــت بحران
در شهرســتان های خواف ،رشــتخوار
و تربت حیدریه تشــکیل شــده اســت و
تیم های معین در شهرســتان های یاد
شــده در آمــاده بــاش هســتند.نجات

خاطرنشان کرد :ظهر دیروز سه زمین
لرزه به بزرگی  4.1 ،4.8و  2.6ریشتر
به ترتیب در ساعات۱۲:۵۰،۱۲:۱۵
و  ۱۳:۰۳در منطقــه فتــح آبــاد بخش
مرکزی شهرستان رشــتخوار به وقوع
پیوسته است.کانون زمین لرزه با شهر
رشتخوار ،مرکز شهرســتان حدود۱۵
کیلومتر فاصله دارد .حسین باهوش،
فرماندار رشــتخوار نیــز دربــاره زلزله
 4.8ریشتریاینشهرستانگفت:این
زمین لرزه در عمــق  8کیلومتری کال
سوههفتحآبادازتوابعرشتخواررخداد
و از تلفات و خسارت های احتمالی این
زمینلرزهگزارشیارائهنشدهاست.

 10شهر استان در دایره قرمز کرونا
بر اســاس آخرین اعــام وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشکی 10 ،شهر اســتان در وضعیت قرمز
و  ۱۰شهر نیز در شرایط نارنجی کرونایی قرار دارد.
شهرهای باخرز ،بجســتان ،بردســکن ،خلیل آباد،
سبزوار ،کاشمر ،کوهسرخ ،تربت حیدریه ،سرخس
و گناباد در وضعیت قرمز و تایبــاد ،چناران ،خواف،
داورزن،فریمــان ،درگــز ،جوین ،قوچان ،مشــهد و
نیشــابور در شــرایط نارنجی قرار دارنــد .همچنین
شهرهای تربت جام ،خوشــاب ،جغتای ،رشتخوار،
زاوه ،صالح آباد ،مه والت ،فیروزه و کالت در وضعیت
زرد و تنها شهر بینالود در شرایط آبی قرار دارد.

احیای 16گذر تشرف
در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت :احیای
 ۱۶گذر تشــرف ،بــه طــول  ۱۰کیلومتــر ،با هدف
تقویت هویت تاریخــی بافت پیرامونــی حرم مطهر
رضوی در دســتورکار مدیریت شــهری قرار گرفته
اســت .به گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری
مشــهد ،ســلیمی اظهارکرد :هــم اکنــون ،احیای
هشــت گذر تشــرف از جملــه گذرهــای مخابرات،
شــهید آستانهپرســت ،نوغــان و  ...در دســتورکار
اجرایــی قــرار گرفتــه اســت .وی مجمــوع طــول
گذرهای تشرف را حدود  ۱۰کیلومتر اعالم کرد و
افزود :احیای گذرهای تشرف با پیوست فرهنگی
و اجتماعــی اســت و در ایــن مســیر از ظرفیتهای
مردمی بهــره گرفته می شــود زیرا بافت شــهری با
حضور مردم مفهوم می یابد.

هشدار هواشناسی
درباره بارشهای رگباری در استان
هواشناسی خراســان رضوی درباره افزایش حجم و
گستره بارشهای رگباری تا اواخر وقت روز سه شنبه
در نیمه شمالی استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
دربخشهاییازایناطالعیهآمدهاست:طبقآخرین
تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی با توجه به این
که نیمه شمالی خراســان رضوی تحت تاثیر جریان
های ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت ،انتظار میرود
ضمن افزایش ابرناکی در این نیمه از اســتان ،شاهد
وقوع بارشهــای رگباری توام بــا رعدوبرق در برخی
از نواحی بهویژه ناحیه شــمال غرب استان باشیم .با
توجه به رگباری بودن بارشها که همراه با رعد و برق
پیشبینی شــده اســت وقوع آب گرفتگی و ســیالب
در نیمه شمال غرب اســتان دور از انتظار نیست .این
سامانه بارشی تا اواخر وقت روز سهشنبه هفته جاری
ادامه خواهد داشت.

