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رئیس کانون کارآفرینان
خراسان رضوی:

رئیس مدارس علمیه حضرت مهدی
خبر داد:

(عج)

«طرح تکریم مدافعان سالمت» با مشارکت
طالب و جمعیت امدادگران عاشورا

معاونبیمهسالمتاستان
خبرداد:

پرداخت بیش از
 193میلیارد از
مطالبات مراکزدرمانی
صفحه۱

معاوناستانداراعالمکرد

تالش برای لغو
پروازهای ورودی
بهمشهد

سهمکارآفریناندرمبارزهباکرونا
ازخودگذشتگیبرایکارگراناست
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خاکسپاری پیکر
جانبازشهیدمومنی
در تربت جام

چهارشنبه  2۸ /اسفند  2۳ / 1398رجب 1441
4صفحه/شماره  / 437۴قیمت 600 :تومان

درمنازلدرمشهد
ممانعت از سفرهای غیر ضروری به استان واجرای طرح زوج و فرد از ِ

 2طرحترافیکیبرایشکستکرونا

صفحه۴

معاونعلومپزشکیمشهد:

ادعای درمان کرونا در
کلینیکهایخصوصی
مشهد واقعیت ندارد

صفحه۳

صفحه۳

رئیس کمیسیون حمل و نقل
شورای شهرمشهد:

صفحه۴

همت ارتش و سپاه
برای کمک به
بهبودیافتگانکرونا
صفحه۳

کشف و ضبط۲هزار
ماسکفیلتردار
در نیشابور

نیازیبهلغومصوبه
تعطیلیمترو
واتوبوسنمیبینیم

معاونهماهنگیاموراقتصادی
استانداری :

گزارشیازفعالیتگروه
جهادیتولیدکننده
ماسکدرتایباد

مردمنگران
تامینکاالهای
اساسی نباشند

صفحه۳

صفحه۲



صفحه4

مسابقه بینالمللی نقاشی کودک مشهد با موضوع دستهای پاک
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانانخراسان
رضویبامشارکتدانشگاهعلومپزشکیمشهدو
مرکز کنترلعفونت بیمارستانهای دانشگاه ژنو
سوئیسمسابقهبینالمللینقاشی ویژهکودکان
ونوجوانانباعنوان«دستهایپاک،نجاتبخش

زندگی» را برگزار می کند .موضوع این مســابقه
«بهداشــت دســتهای مــن» و «دســتهایی که
مراقــب ســامتی مــن هســتند» تعییــن شــده و
جزئیات بیشتر آن در سایت paintfest.kpf.ir
قابل مشاهده است.

معاونبیمهسالمتاستانخبرداد:

پرداخت بیش از 193میلیارد از مطالبات مراکز درمانی تا 21اسفند

معاون بیمه ســامت اســتان گفت :تا 21اسفند
امســال 193میلیــارد و 844میلیــون تومــان از
مطالبات موسســات درمانی و مراکز ارائه دهنده
خدماتسالمتطرفقراردادبااینادارهپرداخت
شدهاست.بهگزارشروابطعمومیبیمهسالمت،
دکتر بــرادران اظهار کــرد :در اســفند 98بدهی
علیالحســاب آذر و بخشــی از بهمــن و همچنین
مرحلهاولبند(ه)ماده5تفاهمنامهخدماتسطح
یک پایش وزارت بهداشــت و نیز مرحله 5و 6یک
درصدارزشافزودهسطحیکروستاییان،عشایر
وشــهرهای زیر  20هزار نفر دانشــگاه های علوم
پزشکی اســتان در مجموع به مبلغ  45میلیارد و
 498میلیونتومانپرداختشدهاست.پرداختی

ماندهمطالباتآبانماه 97وتسویهمطالباتآذرو
دی  97داروخانههایغیردانشگاهیوهمچنین
علــی الحســاب بهمــن  97داروخانه هــای ارائه
دهنده داروی خــاص غیر از دانشــگاهی به مبلغ
48میلیــارد و 175میلیون تومان نیز در اســفند
امســال پرداخــت شــد .وی ادامــه داد :پرداخت
مانــده مطالبات مهر وآبــان ماه 1398دانشــگاه
هایعلومپزشکیدرمجموعبهمبلغ 90میلیارد
و 55میلیون تومــان و همچنین مانــده مطالبات
بســتری مــرداد 1398و نیز69درصد مطالبات
شهریور  1398بخش بســتری بیمارستان های
غیردانشگاهیبهمبلغ10میلیارد و 116میلیون
توماننیزدراسفند1398پرداختشد.

عکس :آرشیو

برنامه های نوروزی با
صدا و سیمای استان

بــا تصمیماتــی کــه در حــوزه گوشــت،
برنــج ،گندم و شــکر گرفته شــده ،هیچ
نگرانی در حوزه تامین کاالهای اساسی
خراسان رضوی وجود ندارد...

۳

جهادگران
در سنگر
تامین ملزومات
بهداشتی

صفحه۲

