۷
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رئیس بازرگانی خارجی
« صمت» خراسان رضوی خبرداد:

تاکداران از نبود بسته بندی مناسب
جوالن دالالن و گرانی سموم گالیه دارند

 ۳آفت هر ساله
انگور قوچان

مادر شهیدان داورزنی
آسمانیشد
صفحه۲
سرپرستهاللاحمراستان
اعالمکرد:

کمک 4میلیاردی
داوطلبان به مناطق
محروم
صفحه۲

افزایش واردات
کاال از افغانستان به خراسان رضوی

Wed . 20. Oct .2021. No.4810

رئیسادارهبهزیستیگناباد
مطرحکرد:

چهارشنبه  2۸مهر  1۳ / 1400ربیع االول 1443
 8صفحه/شماره  / 4810قیمت 600 :تومان

اجرا نشدنقانونسهم
 3درصد استخدامی
ادارات برای معلوالن

یعقوبعلینظری،استاندارجدیدخراسانرضوی:

اولویتاصلیمعیشت مردماست

صفحه۲

رئیسدفترنمایندگی
ولیفقیهدراموراهلسنت
خراسانرضویمطرحکرد:

صفحه۱

وحدت؛ رمز پیروزی
امت اسالمی
صفحه۲

رئیسشورایاسالمی
بردسکنمطرحکرد:

تعیینتکلیفنشدن
زمین های معوض
شهرداری با گذشت
 10سال
صفحه۷
مدیرکمیتهامدادتربتجام
خبرداد:

اهدای ١٨٠٠بسته لوازم
تحریر به دانش آموزان
نیازمند
صفحه۲
فرماندهانتظامیشهرستان
رشتخوارمطرحکرد:

معاون علوم پزشکی مشهد از
افزایش مراجعه بیماران سرپایی
کرونا خبر داد:

پیکششمپشت
دروازههایمشهد



صفحه۱

یعقوبعلینظری،استاندارجدیدخراسانرضوی:

اولویتاصلیمعیشتمردماست

ظرفیــت جهادگرانــه آن ها بود کــه در مدت
زمانــی کوتــاه حجــم عظیمــی از فعالیت را
انجام می دادنــد .امام جمعه مشــهد گفت:
امــروز کشــور مــا در شــرایطی اســت کــه با
اقدامــات روتیــن و ســاعت کار عــادی اداره
نمیشــود و تنهــا چیزی کــه کشــور را اداره
میکند جهاد و حرکتهای جهادی اســت.
آیت ا ...علــم الهدی افــزود :البتــه مدیریت
نظام به تجربه نیاز دارد اما مسئله مهم ،بهره
برداری از فعالیت جهادی این افراد اســت و
زمانی که بین فعالیت جهادی و تجربه ،جمع
شود شاهد شرایط مناسبی هستیم .
وی ضمــن تبریــک انتصــاب اســتاندار و
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
گفت :سردار نظری در مدتی که فرماندهی
ســپاه امام رضــا (ع) را بر عهده داشــتند چه
در زمان کرونا و چــه در بحران هــای دیگر با
ابتکاراتــی در حیطههــای مختلــف حضــور
یافتند و مشکالت را حل کردند ،خوشبختانه
بــا تجربیاتــی کــه مســئوالن مــا در مدیریت
موضوعات بحرانی در این استان داشتند به

۲

پیگیریمشکالت
زعفرانکارانباخرزی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفت :با توجه به افزایش مراجعه
بیماران سرپایی به مراکز جامع سالمت
منتخــب و اورژانــس بیمارســتانها ،بــا
هشــدار اولیــه ورود به موج جدیــد کرونا
مواجه ایم .سید جواد حسینی ...

صفحه۷

بهبــودی /روزگذشــته مراســم تجلیــل از
جهادگــران ســامت در «قــرارگاه شــهید
ســلیمانی» با حضــور نماینده ولــی فقیه در
استان برگزار شد و استاندار خراسان رضوی
در ایــن جلســه اولویــت اصلــی خــود را رفع
گرفتاری معیشــتی و اقتصادی مردم اعالم
کرد.
به گزارش «خراســان رضوی» ،نماینده ولی
فقیه در استان در این مراسم ضمن تشکر از
جهادگران عرصه ســامت گفت :دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد بــه عنوان تشــکیالت
دانشــگاه و کمیته علمــی مقابله بــا ویروس
کرونــا در مدت شــیوع ویــروس کرونــا  ،این
موضوع را به خوبی مدیریــت کرد که از همه
مســئوالن این دانشــگاه تشــکر مــی کنیم.
آیتا ...علم الهدی افزود :باید از جهادگرانی
که در این زمینه فعالیتهایی را به جا آوردند
تشــکر کنیم ،انگیــزه معنوی و اخــاص این
بزرگــواران فوقالعــاده اثــر داشــت و آن ها
را با حرکتهــای خســتگیناپذیر پیش می
بــرد ،خصوصیت دیگر این عزیــزان جهادگر

تعیین تکلیف
نحوه واگذاری
انشعاباتدر
حسینآبادکاشمر

عکس :خبرگزاری صدا وسیما /آرشیو

خطرسرقت
ترانسهای برق در
زمان غیر فعال شدن
کشاورزی

فرماندار کاشمر خبرداد:

این نتیجه رســیدند که از وی بــرای مدیریت
جامع اســتان به عنوان اســتاندار اســتفاده
شود .اســتاندار خراســان رضوی نیز در این
مراســم گفت :رهبر معظم انقالب  ،اولویت
اول امروز را در موضوع اضطــراری مقابله با
ویروس کرونا اعالم کردند چرا که ســامت
و امنیت دو زیرســاخت قابل توجه اســت ،با
مراقبت و توجــه به ایــن دو ،اولویت اصلی ما
گرفتاری های معیشــتی و اقتصــادی مردم
اســت که باید بــه صــورت گســترده در همه
دستگاه ها مورد توجه باشد ،ما هم به عنوان
خدمت گزار قبلی در سپاه امام رضا (ع) و هم
در مســئولیت بعدی با همین نــگاه و همین
تجــارب به دســت آمــده از ایــن بزنــگاه ها با
حضور مردم مدیریت می کنیم و ان شــاءا...
توفیقات زیــادی را در این اســتان به دســت
خواهیم آورد .یعقوبعلی نظــری اظهارکرد:
ما در ایــن برهه از زمــان در قالب ســپاه امام
رضا (ع) در مقابله با ویروس کرونا ،معاونت و
کمک کننده بودیم و از دانشگاه علوم پزشکی
که وظیفه اصلی را بر عهده داشت تشکر می
کنیم ،شــاهد اتفــاق و اتحــاد فکری بــا عزم
مشترک برای مدیریت مقابله با کرونا در کنار
گروه های مردمی بودیم.

معاونعلومپزشکیمشهدازافزایش مراجعهبیمارانسرپاییکروناخبرداد:

پیک ششم پشت دروازههای مشهد
معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهدگفت:با
توجهبهافزایشمراجعهبیمارانسرپاییبهمراکزجامع
سالمت منتخب و اورژانس بیمارســتانها ،با هشدار
اولیهورودبهموججدیدکرونامواجهایم.
سید جواد حســینی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
افزایش مراجعان سرپایی ،امکان افزایش بستریها
را به دنبال خواهد داشت اما امیدواریم که این افزایش
گذرا باشــد و شــاهد ورود به مــوج جدید نباشــیم .وی
تصریح کرد :آن چــه ما را نگــران کرده رعایت نشــدن
پروتکلها و عادی انگاری از طرف عامه مردم است و از
هر پیک که عبور میکنیم مردم به پروتکلها کمتوجه
میشوندودورهمیهاوتجمعاتشانراادامهمیدهند
و ماسک هم نمیزنند .حسینی افزود :واکسیناسیون
حداکثرییکیازمهمتریناقداماتیاستکهدرصورت
رسیدنبههدفمشخصشده(واکسیناسیوندودوز
 80درصد افراد جامعه) ،امید اســت وارد پیک ششــم
کرونانشویمواگرشدیمباکمترینبستریومرگومیر
ازآنعبورکنیم.ویگفت:مرگومیردرکشورهاییکه
واکسیناسیون آنها کامل شده یا به حداکثر جمعیت
رسیده ،بسیار کم شده و این نشاندهنده آن است که
واکسیناســیون مؤثر بوده اســت .وی گفت :در کشور

ما در پیکهای قبلی بیشــترین مرگومیر در جمعیت
باالی ۷۰ســال بوده اســت ولــی در پیــک پنجم چون
واکسیناسیونجمعیتباالی ۷۰سالبهخوبیانجام
شــد ،مرگومیر در این گروه سنی نسبت به پیکهای
قبلیکمتربود .مسئول ICUکرونایبیمارستانامام
رضا(ع)نیزدراینزمینهگفت:دریافتواکسنکروناتا

داللی
بالی جان
زعفرانکاران

صفحه۷

 88.6درصد از بستری در بیمارستانها به علت ابتال
بهکووید ۱۹پیشگیریمیکند.دکترعلیرضاصداقت
اظهارکرد:درمجموعتحقیقاتصورتگرفتهمیتوان
گفتکهدریافتواکسنکروناتا 88.6درصدازبستری
در بیمارستانها به علت ابتال به کووید  ۱۹پیشگیری
میکند،حتیدریکمطالعهدیگر میزانبستریپس
از واکسیناســیون زیر  ۷درصد بوده و مــا وظیفه داریم
براساس اطالعات بهدســت آمده پاســخ گوی جامعه
باشیم.

