از میان خبرها

شهرستان ها

شهرستان ها

بهره برداری از دومین آزمایشگاه
تشخیصمولکولی استان درنیشابور
شــجاعی مهر -دومیــن آزمایشــگاه و مرکز تشــخیص
مولکولی خراســان رضوی طی مراسمی در مجتمع
جهاد دانشگاهی نیشابور با حضور جمعی از مدیران
استانیبهبهرهبرداریرسید.رئیسجهاددانشگاهی
اســتاندر این مراســم گفت :ایــن مرکز بــا اعتباری
افزون بر  ۲۰میلیارد ریال تجهیز شد که از این میزان
پنج میلیارد ریال سهم خیران بود و به دلیل نوسانات
ارزی سهم دولت به  ۱۵میلیارد ریال افزایش یافت.
شمســیان افزود :هــدف از راهانــدازی ایــن مرکز در
مرحله نخست تشخیص مولکولی ویروس کرونا و در
مراحل بعدی تشــخیص عفونتهای ویروســی قابل
انتقال از طریق خون مانند هپاتیتها و اچ  .دی .ال.
وی اســت و محدودیتــی برای پذیــرش بیمــار ندارد
و جواب گــوی نیازهای شهرســتانهای مجــاور هم
خواهد بود.وی گفــت :از زمان شــیوع کرونا تاکنون
جهاددانشگاهیمشهدبیشاز ۶۵هزارآزمایشابتال
به بیماری کووید  ۱۹انجام داده که از این تعداد بیش
از ۲۰هزار مورد به صورت رایگان انجام شــده اســت
و در مجمــوع از کل آزمایشهای انجام شــده توســط
بخش خصوصی بیشتر اســت.فرماندار نیشابور نیز
در این مراسم اظهار کرد :این مرکز دومین آزمایشگاه
تشخیصکرونادرنیشابوراست.قامتیافزود:تجهیز
و راهاندازی این مرکز از چهارماه پیش شــروع شد و با
اینکهتعهدمادراینبخشششماههبودتوانستیمبا
همکاریخیرانزودترازموعدمقرربههدفمانبرسیم
که در آستانه دهه فجر موفقیت بزرگی است.

معاونصمتخراسانرضوی:

هرگونه تولید ارز دیجیتال
در استان غیرقانونی است

معاون برنامهریزی سازمان صمت استان گفت :هیچ
یک از جوازهای تاسیس معتبر در خصوص تولید ارز
دیجیتالدراستانپروانهبهرهبردارینگرفتهبنابراین
هرگونــه تولیــد در ایــن زمینــه غیرقانونی اســت .به
گزارش ایرنا ،خزایی افزود :جواز تاسیس برای تولید
ارزدیجیتالازسالگذشتهبهتعداد ۲۵۲موردتوسط
این سازمان برای متقاضیان داخل استان صادر شده
که مشخصات همه آن ها روی ســامانه وزارت صمت
قرار گرفته است .سرمایهگذار پس از صدور هر جواز
تاسیس شــش ماه مهلت دارد تا شــرایط الزم را برای
دریافت پروانه بهرهبرداری کســب کند بنابراین پس
از احراز شــرایط ،پروانه بهرهبرداری برای آغاز تولید
داده میشــود .وی ادامــه داد :تاکنــون جــواز ۱۲۴
متقاضی از مجموع  ۲۵۲جواز تاســیس صادرشــده
برای تولید ارز دیجیتال در اســتان به دلیل پیشرفت
نکردناجرایطرحدرمهلتقانونیششماههابطال
شده و تنها ۱۲۸جواز تاسیس ارز دیجیتال در استان
اعتبار دارد .وی افزود :مهلت شش ماهه  ۱۲۸جواز
تاسیستولیدارزدیجیتالدرخراسانرضویهنوزبه
اتمام نرسیده اما تاکنون هیچ یک از این جوازها منجر
به صدور پروانه بهرهبرداری نشــده لــذا فعال هرگونه
تولید ارز دیجیتال در استان فاقد مجوز قانونی است.

۳
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مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد:

کاهش کارانه معوق پرستاران استان از17به3ماه
حســین نوری -مدیر پرســتاری دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :از ابتدای ســال آینــده تعداد  395نفر پرســتار جدید
درسطح دانشگاه علوم پزشــکی به کارگیری می شوند .وی
از پرداخــت کارانــه هــای پرســتاران در اســتان خبــرداد
واظهار کرد :هــم اکنــون  17ماه طلب پرســتاران در ســال
گذشــته به ســه ماه رســیده اســت که مدت ایده آلی اســت.
دکتر صالــح مقدم در ســفر به خلیل آبــاد و در حاشــیه دیدار
بــا فرمانــدار ومدیر شــبکه بهداشــت و درمــان و پزشــکان و
پرســتاران ایــن شهرســتان اظهــار کــرد :کادر پرســتاری
استان هم اکنون 8200نفر پرستار دارد که با توجه به تعداد
تخــت بیمارســتانی که در اســتان داریــم درحد اســتاندارد
های کشــوری هســتیم ولی با میانگیــن بین المللــی که به
ازای هرتخت باید دو پرســتار داشــته باشــیم فاصلــه داریم.
وی افزود :برای این که به ظرفیت الزم برسیم از اسفند 98
تاکنون دو مرحله آزمون در استان برگزار وتعدادی پرستار به
ظرفیت اســتان اضافه شده اســت.وی درگیر بودن استان با
بیماری کووید  19در یک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد
واظهار کرد :خراسان رضوی بیشترین درگیری با کرونا را در
کشور داشته است ولذا تجربه خوبی برای استان بود که عیار
استان در حوزه درمانی سنجیده شود.صالح مقدم ارتقا و به
کارگیری تعدادی از پرستاران از بالینی به پرستاری عفونی
را یادآور شد و افزود :در یک برنامه ضربتی با توجه به دانش
و مهارت پرســتاران و ارائه خدمات بهتر و بیشــتر به بیماران
کرونایی کــه درگیری ریــوی وعفونی آن ها بیشــتر اســت ،
موفق شــدیم زمینــه ارتقــای  4500پرســتار را که بــه نوعی
در بیمارســتان ها با کووید  19درگیر بودنــد ،فراهم کنیم.

مدیر پرســتاری استان در دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد با
اشاره به این که کرونا منجر شد که خود را بیشتر تجهیز کنیم
گفــت :در اســتان درکل تعداد  40تخت آی ســی یــو قبل از
کرونا بود که امروز به  300تخت آی ســی یو رســیده است.
وی خاطرنشــان کرد :از تعداد 4500پرســتار که مســتقیم
با کووید  19درگیــر بودند حدود یک ســوم را در بخش های
ویژه مراقبت بــه کارگرفتیــم که ایــن تعداد به رغم ســختی
کار مشــغول فعالیــت هســتند .وی از درگیــر شــدن همــه
پرســتاران دریک نوبــت با کوویــد  19در اســتان خبــرداد و
گفت :برخی نیز دراین مســیر جان خود را فدا کردند .صالح
مقــدم از فــوت  23نفــر از کادر درمانــی کــه از این تعــداد 9
نفــر پرســتار بودنــد خبــرداد واظهــار کرد:همراهــی همــه
مردم وکمک فرمانــداران وامامــان جمعه جــای تقدیر دارد
و هم اکنون اســتان به شــرایط آرام رســیده اســت ولــی باید
مراقــب باشــیم درگیــر موج چهــارم ایــن بیمــاری نشــویم.
وی از پرداخــت کارانــه هــای پرســتاران در اســتان خبرداد
واظهار کرد :هــم اکنــون  17ماه طلب پرســتاران در ســال
گذشته به سه ماه رسیده است که مدت ایده آلی است .

مسئولکمیساریایپناهندگانسازمانمللدرمشهداعالمکرد:

کمیساریای پناهندگان سال گذشته تا  ۳۰۰هزار دالر
برای پناهندگان در استان هزینه کرده است
مسئول دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان
ملــل در مشــهد گفــت :طــی ســال ۲۰۲۰
میالدی کمیســاریای پناهندگان بین ۲۰۰
تا  ۳۰۰هزار دالر بــرای جمعیت پناهندگان
خارجــی دارای اقامــت مجــاز در خراســان
رضــوی هزینــه کــرده اســت .عــروج صیفی
در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :وظیفــه و تعهد
کمیســاریا ،کمک به اتباع خارجــی پناهنده
ای است که از دولت جمهوری اسالمی ایران
مــدرک اقامتی معتبر یا همــان کارت آمایش

دریافت کرده انــد که این تعداد در خراســان
رضوی حــدود  ۱۴۰هزار نفر اســت که البته
شــامل همه جمعیت حدود  ۳۰۰هزار نفری
مهاجــران مقیــم این اســتان نمیشــود .وی
ادامه داد :کمیســاریای پناهندگان سازمان
ملل در قالــب پروژه هــای مختلف بیشــتر به
شــکل سیســتمی و بــا هماهنگــی اداره کل
اتباع و مهاجران خارجی اســتانداری و دیگر
نهادهای دولتی ایرانی به پناهندگان قانونی
مقیم این استان کمک میکند.

رئیس بهزیستی رشتخوار :

بنیاد علوی ۴۰واحد
مسکونی ناتمام مددجویان
در رشتخوار را تکمیل میکند
خاکشــور -رئیس بهزیســتی شهرستان رشــتخوار گفت:
بنیــاد علــوی  ۴۰واحــد مســکونی ناتمــام مددجویــان
بهزیســتی رشــتخوار را تکمیل مــی کند و به بهزیســتی
تحویل می دهد تا در اختیار مددجویــان قرار گیرد.علی
راسخی به خبرنگار ما افزود  :این واحدهای مسکونی که
در تفاهم نامه های پنججانبه و سه جانبه بهزیستی و سایر
سازمانها به دلیل جنگ اقتصادی دشمنان و تحریمهای
بــی ســابقه و در نتیجه گرانشــدن مصالح ســاختمانی و
دستمزدها و معوق ماندن اجرای تعهدات طرفین ،ناتمام
مانده بود بــه کمکهای بالعوض نیاز داشــت تــا تکمیل
شــود و به مددجویان فاقد مســکنی که مدتها در انتظار
اتمام این واحدهــا بودهاند تحویل شــود.وی اظهارکرد:
البته تعداد واحدهای مسکونی ناتمام یا در دست احداث
مددجویی ،بیش از این است اما در تفاهم نامه های اخیر،
 ۴۰واحد شناسایی و تعیین شد که با مساعدتهای مالی
و فنی بنیاد علوی که معین اقتصادی شهرستان رشتخوار
اســت ،تکمیل شود.راســخی با اشــاره به ســفر مدیر کل
بهزیستی استان و نماینده بنیاد علوی به رشتخوار گفت:
بنــا شــده بنیــاد علــوی  ۳۰ســری جهیزیــه بــه ارزش
ن تومان را به مددجویان نیازمندی که بهزیستی
  ۲۰میلیو 
رشتخوار معرفی خواهد کرد اهدا کند.وی تصریح کرد:
همچنیــن در خصوص درمان و اشــتغال نیــز کمک های
شایانی از سوی بنیاد علوی شد.

مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانخبرداد:

جریمه13میلیارد ریالی برای گران فروشی یک شرکت تولیدی روغن مایع
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت
یک شرکت تولیدی روغن مایع خوراکی به اتهام
گران فروشــی در مشــهد خبــر داد .بــه گزارش
ایســنا ،مدنی اظهار کــرد :با گزارش ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،پرونده گران فروشــی
روغن مایع یک شــرکت تولیدی بــه اتهام گران

فروشــی بــه شــعبه هشــتم تعزیــرات حکومتی
شهرستان مشهد ارســال شــد .وی افزود :پس
از طــی مراحــل قانونــی ،تخلــف محــرز اعالم و
 ۱میلیارد ریال
مدیرعامل شرکت به پرداخت  ۳
جزای نقــدی محکوم شــد و رای صادرشــده در
مرحله اجرای حکم است.

اخبار
حوادث

متهم به کالهبرداری
 150میلیونی درچنگال قانون
مهدیــان -فرمانــده انتظامی کاشــمر از دســتگیری
متهمی که به بهانــه اعطای وام از شــهروندان مبلغ
یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال کالهبرداری کرده
بود خبر داد .ســرهنگ حســین احمدی افزود :در
پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی و
اعالم شــکایت مبنی بر کالهبرداری از آن ها توسط
فردی سودجو با توجه به حساسیت موضوع پیگیری
آن در دســتور کار مامــوران اداره مبــارزه بــا جعل و
کالهبــرداری پلیس آگاهی قرارگرفــت.وی اظهار
کرد :کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری
پلیس آگاهی در پی اخذ اظهارات مال باختگان که
بیان کردند فــردی کــه در یکی از دفاتر شهرســتان
مشــغول به کار اســت به آنان وعده فراهم کردن وام
با مبالغ باال با نرخ  ۴درصد داده اســت و در قبال آن
مبلغ  ۱۰۰میلیــون ریال میگیرد کــه پس از جلب
اعتماد و گرفتن وجه نقد از مال باختگان هیچ گونه
وامــی در کار نبوده و بــه همیــن روش کالهبرداری
کرده اســت ،با انجــام اقدامات گســترده اطالعاتی
وی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر
کردنــد  .در تحقیقات و بررســیهای بــه عمل آمده
مشخص شــد وی در زمینه جعل مدارک نیز فعالیت
داشته است  .سرهنگ احمدی با بیان این که متهم
در تحقیقات به عمل آمده به  ۱۲فقره کالهبرداری
به ارزش یــک میلیارد و ۵۰۰میلیــون ریال اعتراف
کرده است،از شهروندان خواست در امور اقتصادی
،وام بانکی ،انجام معامالت و سرمایه گذاری ها و ...
از اعتماد بی جا به چنین افرادی خودداری کنند .

دستگیری متهم به سرقت
وسایل منزل در بردسکن
علی نوری -فرمانده انتظامی شهرســتان بردسکن
گفت :در پی وقوع چند فقره ســرقت وسایل منزل
در شهرستان بردسکن پیگیری موضوع در دستور
کار مامــوران دایــره تجســس کالنتــری  ۱۱قــرار
گرفت.ســرهنگ محمود مختاری افزود :ماموران
انتظامــی یــک متهــم ســابقهدار را در ایــن زمینه
شناســایی و ضمن هماهنگی با مقــام قضایی وی
را در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد.وی اظهــار
کــرد :متهم کــه ابتــدا منکر هــر گونه ســرقتی بود
پــس از مواجهه بــا ادله و مــدارک موجود به شــش
فقره سرقت وســایل منزل در شهرستان بردسکن
اعتراف کرد.

