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زنگ پویش مردمی
ایران سرسبز
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قطع آب شرب دربرخی مناطق

مشهد برای اصالح شبکه
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مطالبات بیپاسخ کارگران
معدن زغالسنگ سرخس
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صادق ذباح

برای قالیبافان خراسان شمالی 4

رئیس پلیس فتا استان تشریح کرد

پیامکهای دردسر ساز پرداخت قبوض
رئیس پلیس فتا خراسان رضــوی گفت :در
یک هفته اخیر حــدود 20درص ــد پروندههای
پلیس فتا از کالهبرداری در پوشش «برق من»
و سامانه «ثنا» تشکیل شده بود که این ماجرا
میطلبد مردم با افزایش سطح آگاهی در مقابل

خبر
اجرای سه مرحله غربالگری کرونا
در مرز دوغارون

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت :برای جلوگیری از
گسترش ویروس کرونا در کشور ،مراقبتهای بهداشتی در
مرز دوغارون طی سه مرحله در حال انجام است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حیدر احسانی افزود:
مراقبتهای بهداشتی مسافران در مــرز دوغـ ــارون بـرای
جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور ،طی سه مرحله
در حال انجام است که از شهر هـرات افغانستان تا مرز
دوغارون ادامه دارد.
او گفت :با توجه به پیدایش سویه جدیدی از کرونا به نام
امیکرون ،وظیفه کادر بهداشت و درمان این است که این
ویروس وارد کشور نشود یا اگر وارد شد ،کمترین مشکالت
را داشته باشد .براساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا ،در
حال حاضر ورود مسافران دارای ویزای تجاری و درمانی به
کشور مجاز و مسافران دارای ویزای گردشگری ممنوع است.
احسانی گفت :در معبر بینالمللی دوغ ــارون کــه محل
تردد بیشاز ۵۰۰مسافر خارجی در روز است ،مراقبتهای
بهداشتی در مرحله نخست به صورت آزمایش تشخیص
سریع کرونا انجام میشود که افراد دارای آزمایش مثبت،
به کشورشان برگشت داده میشوند و حق ورود به ایران را
تا  ۲۱روز ندارند.
او گفت :مرحله دوم مراقبتهای بهداشتی در گذرگاه مرزی
دوغارون که با همکاری جمعیت هاللاحمر انجام میشود،
شامل تبسنجی است و در آخر نیز مسافران ورودی از
لحاظ بیماریهای واگیردار مثل سرخک ،سرخجه و سل
غربالگری میشوند.
مدیر شبکه بهداشت و درم ــان تایباد گفت :مسافران
افغانستانی همچنین میتوانند با انجام آزمایش کرونا در
مراکز درمانی مورد تأیید دانشگاه علوم پزشکی مشهد در
هرات ،با گرفتن کارت سالمت به مرز دوغارون مراجعه کنند.

تجهیز فرودگاه مشهد
ت کارت»
به سامانه «توریس 

مدیرکل فــرودگــاههــای خـراســان رضــوی به ایرنا گفت :در
راستای رفاه مسافران و زائران خارجی ،وبکیوسک توریست
کارت در ترمینالهای خارجی فرودگاه مشهد نصب شد.
محمود امانی بنی افــزود :این اقــدام برای نخستین بار در
کشور در این فرودگاه عملیاتی شده است .وی اضافه کرد:
این وبکیوسکها از دیروز در دسترس مسافران قرار گرفته
است و آنها میتوانند ارزهای دالر ،یورو و پوند را به ریال به
صورت کارتهای بانکی تبدیل کنند.
م ــدی ــرک ــل فـ ــرودگـ ــاههـ ــای خ ـ ـراسـ ــان رض ـ ــوی گ ــف ــت :ایــن
وبکیوسکها با پیگیری اداره بازرگانی فــرودگــاه مشهد
توسط بانک ملی نصب شد ه است.
وی افزود :به زودی کیوسکهای تبدیل ریال به دالر نیز در
این فرودگاه نصب خواهد شد.

بــه مناسبت دومــیــن سالگرد شــهــادت ســردار
ح ــاج قــاســم سلیمانی شــب خــاطــره «روای ــت
حبیب» در سالن صبا مشهد برگزار شد.
در این مراسم صادق آهنگران به بیان خاطراتی
از ســردار سلیمانی پــرداخــت و علیرضا قــزوه،
محمدکاظم کاظمی و راضیه رجایی از شعرای
آیینی کشور به شعرخوانی پرداختند.
نمایش تئاتر خیابانی در محوطه مجموعه
فــرهــنــگــی ص ــب ــا ،اجــــــرای نــقــالــی ب ــا حــضــور
مــرشــد محسن مــیــرزاعــلــی ،رونــمــایــی و پخش
نماهنگ ســربــاز وطــن بــا حضور خواننده اثر
و اج ــرای گــروه ســرود ک ــرال ،رونمایی از کتاب
ســلــیــمــان ـیهــا ،نــمــایــشــگــاه عــکــس و نــقــاشــی
بــا مــوضــوع ح ــاج قــاســم تــوســط حـ ــوزه هنری
خراسان و نمایشگاه کتاب از دیگر برنامههای
شب خاطره سردار سلیمانی بود.

حربههای کالهبرداران اقدام مناسب را صورت
دهند و به راحتی روی هر آدرس اینترنتی پیامک
شده کلیک نکنند.سرهنگ جواد جهانشیری
در تشریح این ماجرا تصریح کرد :کالهبرداران
با اج ـرای روشــی جدید و درپوشش پرداخت

قبوض برق از طریق نرمافزار «برق من» با ارسال
پیامکهای گسترده به شهروندان و درج یک
لینک آلوده ،آنها را ترغیب میکنند برای نصب
نرمافزار پرداخت قبض برق خود با تخفیفهای
ویــژه اق ــدام کنند .رئیس پلیس فتا خراسان

رضوی ادامه داد :بارها گفته شده ارسال پیامک
از خطوط تلفن همراه و سامانههای پیامکی
ناشناخته قابل اعتماد نیست و پیش از بازکردن
لینکهای مشکوک و وارد ک ــردن اطالعات
حساب بانکی...
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درشهر

دیدگاه
محسن نصرپور؛مدیرکل صدا و
سیمای خراسان رضوی شهادت
سـ ـ ــردار سـپـهـبــد شـهـیــد حـ ــاج قــاســم
سلیمانی به عنوان اسطوره ملی و جهانی مبارزه با
تروریسم و داعش و استکبار جهانی و اسوه درخشان
والی ـت ـمــداری ،ایـثــار ،سادهزیستی ،چهره اخــاقــی و
محبوب مردمی و شخصیت نخبه و فرمانده برجسته
جبهه مقاومت ،مهر تأییدی بود بر حقانیت انقالب و
والیت و مسیر الهی حیات طیبه انقالب شکوهمند
اسالمی که حماسه بینظیر و پرشور و حضور باشکوه
مردمی در بدرقه و تشییع جنازه آن شهید گرانقدر
و یاران شهیدش بهویژه ابو مهدی المهندس ،نقطه
عطفی در تاریخ انقالب اسالمی و جبهه مقاومت
بود که رهبرمعظم انقالب از آن بهعنوان «یومهللا»
یاد فرمودند .از این رو بزرگداشت سالروز شهادت
ســردار دلها و زنده نگاه داشتن نام و راه پرفروغ آن
اسوهحسنه و تبیین و ترویج مکتب شهید سلیمانی
که بهنام روز جهانی مقاومت نیز نامگذاری شده است،
ضــرورت و اهمیت ویژه داشته و روحیهای مضاعف
برای نیروهای جهادی و ارزشی و جبهه مقاومت بوده
و حرکتی ارزشمند در مقابل جریانسازیهای رسانهای
معاندان و بدخواهان والیت و نظام مقدس جمهوری
اسالمی و جبهه مقاومت است .از این رو پیشنهادهای
رسانهای در دومین سالگشت شهادت سردار شهید
سلیمانی ارائه میگردد تا اصحاب رسانه (مطبوعات،
خبرگزاریها ،پایگاههای خبری ،فعاالن عرصه فضای
مجازی و بهویژه رسانه ملی) به آن تأکید نمایند:
پرهیز از افراط و تفریط در پرداختن به شخصیت
واالی ایشان .پرداخت تفریطی ،ظلم در حق «مکتب
شهید سلیمانی» و ادا نشدن حق مطلب اســت و
پرداخت افراطی ،ساختن اسطورهای دستنیافتنی
بهویژه برای نسل جوان.

خراسان شمالی

مسمومیت 35نفر
با گاز مونوکسید
طی سه ماه

پیشنهادهای مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی به فعاالن فرهنگی

مقابله با مصادره کردن شخصیت و مکتب شهید
سلیمانی از سوی گرایشهای سیاسی و گروههای خاص
و برجسته کردن وجه فراجناحی شخصیت ایشان.
ناظر به نظرسنجیهای علمی که همواره ایشان را در
زمان حیات ،اولین یا دومین شخصیت محبوب کشور
با اختالف زیاد از سایرین (در فهرست شخصیتهای
کشور در نظرسنجی) اعالم کرده و نیز «ناراحتی زیاد»
بیش از 90درصد مردم از شهادت ایشان.
راهاندازی پویشهای مردمی مانند بهترین خاطرات،
عکسها ،عکسنوشتها ،طراحیها و نوآوریها در
گرامیداشت دومین سالگرد شهادت ایشان.
تولیدات فاخر و کوتاه با قابلیت بهرهبرداری بیشتر و
هوشمندانهتر در بستر فضای مجازی بهویژه در حوزه
شبههزدایی.
برجسته کــردن تواناییهای بــارز شهید سلیمانی
جدای از اشراف نظامی در اقناعسازی در گفتوگوها و
دیپلماسی با عزت در دیدارهای خارجی و رؤسای اقوام
و طوایف مختلف.
رســان ـهای ک ــردن محبوبیت ب ــاالی ایـشــان در بین
شخصیتهای سیاسی بینالمللی ،نخبگان سیاسی،
رزمندگان مقاومت و مردم منطقه و تبیین علل این
محبوبیت.
تبیین شجاعت ،نـبــوغ نظامی و نـگــاه راهـبــردی
ایشان و پیچیدگیهای کنشگری نظامی شهید سردار
سلیمانی (مانند ورود به اربیل فقط با  60نفر نیرو یا
فرود با بالگرد در وسط محاصره آمرلی و.)...
پرداختن حسابشده به وجه وطندوستی ایشان
و دفاع از خاک و ناموس ایران و مسلمانان ،فارغ از

دیدگاه دینی و مذهبی با هدف جذب قشر خاکستری
بهویژه گروههای سنی نوجوان و جوان که به مقوالتی
چــون خــاک ،ناموس ،عــزت ،جوانمردی ،استقالل و
مبارزه با زورگویی و سلطه ،اهمیت زیادی میدهند.
شه ــای اخالقی ایشان مانند
اشاعه اصــول و ارز 
رعایت اخالق ،انصاف ،حقالناس ،وفای به عهد و...
حتی در مواجه با بدترین ِ دشمنان.
تبیین ویژگیهای مردمشناسی و اشراف ایشان به
ب و رســوم ،ویژگیهای تاریخی و
فرهنگ ،زبــان ،آدا 
جغرافیایی(آمایش سرزمینی) و آگاهی از اشتراکات و
افتراقات قومی و قبیلهای منطقه و بهرهمندی از آن در
جهت دفاع از کیان و سرزمین مسلمانان.
نشر نگاه ایشان در جذب حداکثری و دفع حداقلی
ذیل چتر وحدت و همبستگی ملی ناظر به فرمایشات
رهبر معظم انقالب.
تبیین والیتمداری محض ایشان و اعتقاد به اصل
والیتفقیه و ارادت عمیق ،قلبی و رابطه مرید و مرادی
ایشان با رهبر معظم انقالب.
اشاعه تواضع و سادهزیستی بینظیر ایشان با توجه
به شرایط کنونی جامعه و تشریفات و تجمالت غالبا ً
غیرضروری مسئوالن( .مانند واکنش ایشان نسبت به
باز کردن در ِماشین از سوی محافظان یا بازرسی ایشان
در مراسمی که بدون تشریفات و با لباس شخصی
شرکت میکردند و مصادیق فراوان دیگر).
به تصویر کشیدن عالقه و ارادت خانوادههای شهدای
حرم به ایشان بهویژه مستندسازی از خاطرات شیرین
خانوادهها در دیدارهای بدون تکلف و تشریفات.
تولید برنامه از متولیان بــرگــزاری مراسم تشییع

باشکوه ســردار سلیمانی در استانهایی که میزبان
پیکر مطهر ایشان بودهاند .بهعنوانمثال بیان خاطرات
خادمان حرم امام رضا(ع) که پیکر ایشان را در حرم
مطهر طواف داده بودند.
به انسجام مجاوران و زائران در تشییع جنازه سردار
شهید در مشهد مقدس هم توجه شود.
بازنمایی نگرش م ــردم کــف جامعه ب ـهویــژه نسل
نوجوان و جوان نسبت به ایشان.
بازتاب اقدامات مختلف نهادهای دولتی و غیردولتی
و سپاه و بسیج و ...در زنده نگهداشتن و تکریم ایشان
به انحای مختلف توسط اصحاب رسانه خصوصا ً
صــدا وسیما مانند نــا مگــذاری بــزرگـراههــا ،خیابانها،
پارکها ،ورزشگاهها ،کتابخانهها و ...و نیز طرحهایی
چون خدمترسانی رایگان به بیماران کرونایی ،طرح
واکسیناسیون شهید سلیمانی و ...در شهرها و مراکز
استانها.
مطالبه رسانههای استانی از دستگاهها و سازمانهایی
که از نام پــرآوازه ایشان ،پوششی بـرای ناکارآمدی و
اقدامات شعاری و نمایشی خود ،ساختهاند.
از طرفی عدم نگاه سازمانی و اداری به سردار شهید
سلیمانی ض ــروری اســت بــه عبارتی مــردمــی بــودن
و مردمی بــرگــزار شــدن مراسم سالگرد شهید باید
برجسته شود ،چراکه روایتهای مردمی بسیار مهم
است روایتهای مردم نابترین و صحیحترین است.
همچنین تبلیغات بیش از اندازه و افراط در برگزاری
مراسم ضرر دارد و ممکن است ضد ارزش شود.
بــا تــوجــه بــه ن ــا مگ ــذاری ســالــروز ش ـهــادت ســردار
سپهبد شهید سلیمانی به نام روز جهانی مقاومت،
توجه و تبیین نقش و خدمات آن شهید بزرگوار در
شکلگیری جبهه مقاومت و بیان آثار و نتایج ارزنده
تشکیل و فعالیت جبهه مقاومت در منطقه و جهان
نیز مهم است.

رئیس ســازمــان اورژان ــس پیشبیمارستانی و مدیر
حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:
در سه ماه گذشته پایگاههای اورژانــس 115استان به
35مورد مأموریت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن
اعزام شدند.
به گزارش فارس ،تقی دولتآبادی اظهار کرد۳۵ :مورد
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن طی سه ماه در استان
رخ داده است .آبگرمکن ،اجاق گاز آشپزخانه ،بخاری و
خودرو میتوانند گاز مونوکسیدکربن تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه این گاز از سوختن ناقص مواد
حــاوی کربن و ترکیب شدن آ نهــا با اکسیژن ایجاد
میشود ،افزود :مونوکسیدکربن در منازل ،بیشتر از
سوختن مواد نفتی مانند گاز شهری ،نفت و بنزین

ایجاد میشود.
وی تصریح کرد :نداشتن تهویه مناسب یا بسته شدن
دودکشها در این وسایل موجب سوختن ناقص مواد
نفتی میشود و انسان را در معرض خطر مسمومیت
با مونوکسیدکربن قرار میدهد که به عنوان نمونه اگر
خودرو را در یک پارکینگ با فضای بسته روشن کنید،
باید منتظر مسمومیت با مونوکسیدکربن باشید و
حــدود ۱۰دقیقه طول میکشد تا این گاز در جریان
خون شما ظاهر شود.
دولتآبادی تهوع و استفراغ ،ضربان نامنظم قلب،
اف ــزای ــش ت ـعــداد تـنـفــس ،حــالــت گیجی و منگی،
خــوابآلــودگــی و تنفس مشکل را ازجـمـلــه عالئم
مسمومیت بــا گ ــاز مــونــوکـسـیــدکــربــن ذک ــر ک ــرد و

ادام ــه داد :در بــرخــی مـ ــوارد ،تشنج و افــت سطح
هوشیاری نیز رخ میدهد .در صــورت وجــود عالئم
مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ،باید سریعا ً فرد را
به فضای باز انتقال و در معرض هوای آزاد قرار داد و با
اورژانس  ۱۱۵تماس گرفت.
شهــا و هواکشها به
وی ی ــادآور شــد :بررسی دودکـ 
ص ــورت منظم ،نصب دسـتـگــا ههــای اخـطــاردهـنــده
مونوکسیدکربن در منزل ،کنترل دستگاههای حرارتی
منزل ،امتناع از روشن کردن خودرو ،موتورسیکلت و
وسیله نقلیه خود در گاراژ با در ِ بسته و تعبیه دریچه
تأمین هوای وسایل گازسوز ازجمله مواردی است که
در پیشگیری از مسمومیت با گــاز منوکسیدکربن
میتوان به آن توجه کرد.
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