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با حکم وزیر کشور

مدیر کل محیط زیست استان تشریح کرد:

سنجرانی
فرماندار خواف شد

چرایی تلف شدن 7توله ببر
در باغ وحش مشهد
گفتوگوبا 3دانشآموز
مدالآورمشهدی

نخبههایجهانی
مشهد
صفحه5
رئیسستاداربعین
شهرداریمشهد:

باقدرتوکیفیتبهزائران
اربعینخدمت رسانی
خواهیم کرد
صفحه5
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چهارشنبه  23 /مرداد  12 / 1398ذیالحجه ١٤40
8صفحه/شماره  / 4201قیمت 600 :تومان

درجلسهستاداقتصادمقاومتیاستانمطرحشد

بحثداغفروشآبکشاورزیبهصنعت

صفحه3

صفحه3

یادداشت

مسعود مهدیزاده
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستان

نقش صنایع کوچک در
رونق تولید

نظــر بــه تأکید مقــام معظــم رهبــری در
صفحه 3
سال های اخیر بر ...

صفحه4

درتنورعموشاطربخوانید

نگرانی های
«هیرمان» و«ایلدا»
در آغاز زندگی

صفحه8

واکنش تربیت بدنی
آستان قدس به قهر
گلمحمدی
صفحه6
حضور مدیران آب
منطقه ای و شرکت گاز
در تحریریه خراسان

تسهیالت 50میلیونی
برای نوسازی تاکسی
های فرسوده مشهد

گالیه معلمان از تعلیق
قرارداد بیمه آتیهسازان
با بیمارستانهای خصوصی

2

فرهنگیاننگراناز
آتیهسازان

با اعتباری بیش از 2000میلیارد
ریال در میدان نمایشگاه
صورت می گیرد

جمعه؛آغازساخت
بزرگترینتقاطع
شمالشرقکشور

تجاردردیداربامعاونوزیر
صمتمطرحکردند

خطر
ازدستدادن
بازار افغانستان

معــاون اقتصــادی شــهردار مشــهد از
برگــزاری آییــن کلنــگ زنــی تقاطــع
چهارسطحیآزادگان(میداننمایشگاه)
در روز جمعــه ،همزمــان با ســالروز ورود
آزادگان بــه کشــور و با اعتبــاری بیش از
٢٠٠٠میلیارد ریال خبر  ...صفحه4

صفحه7

درمان  ۱۰درصد از مبتالیان به هپاتیت  Cدر استان

دوشنبهها با

سرزده
صفحه حرف مردم

کارشــناس مســئول بیماری هــای ایــدز و هپاتیت
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد :تاکنون
 ۱۰درصد از مبتالیــان به هپاتیت ســی در مناطق
زیرپوشش دانشگاه درمان شده اند .به گزارش وبدا،
دکتر علی حسین پور با بیان این که تعداد مبتالیان
به بیماری هپاتیت ســی در مناطق زیرپوشــش این

دانشگاه حدود  ۵۰۰نفر است ،یادآور شد :بیماری
هپاتیت سی واکسن ندارد اما درمان قطعی دارد و با
دارو قابل درمان است .وی افزود :بر خالف ناقالن
بیماری هپاتیت بی کــه تنها  ۱۰درصــد آنان دچار
عوارض کبدی می شــوند ۹۰ ،درصــد مبتالیان به
ویروس هپاتیت سی دچار التهاب و عوارض کبدی

میشوندکهبایددرمانشوند.ویهزینهزیاددرمان
مبتالیان به هپاتیت سی و پیگیری امور درمانی آنان
را که اغلب معتادان تزریقی هستند ،از چالش های
کنترل این بیماری بیان کرد و افزود :هزینه درمان
یک بیمار مبتال به ویروس هپاتیت سی به جز هزینه
آزمایش های آن حدود  ۱۰میلیون ریال است.

دار «سرزده»
دی
دارات و اصناف
با ا

اگــر بــرای شــما هــم پیــش
آمــده کــه بــرای انجــام و
پیگیــری ِ کاری ،بــه یــک اداره
دولتــی ســر بزنیــد و ب ـه هــر
دلیــل از ایــن تجربــه ،خاطــره
خوشــی در ذهنتــان نمانــده؛
اگــر بروکراســی و کاغذبــازی،
کاســتیهای چــارت اداری،
ناهماهن ـگِ سیســتم ،امــروز
و فــردا کــردن کارمنــدان،
برخــورد نامناســب بــا
برجوع و مرخصــی
اربـــا 
و ماموریــت و جلســات
طوالنــی مدیـــــران ،باعــث
شــده از ســاز و کار و نحــوه
پیش ـرفت امور در ادارههـــای
دولتــی شــاکی باشــید.

دوشــنبههای
هرهفتــه،
آ
یت ـم «س ـرزده
» در صفح ـه2
روزنامــه خراس
ــانرضوی را از
د
ســت ندهیــد.

دو
شــنب هها
ب
ی

خ
ب
ا
ـ
دارات مختلــف م ـر بــه
شــ
م
یزنیــ
هد ســر
زمین م و کا
س
ـ
ـ
ت

ی
ها در
ههــای
مختلــف
و
گـــزارش میکن را رصــد
یــم.
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