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دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان
خبر داد:

استانداردر ستاد استانی مقابله با کرونا
دستور داد

تشدیدکنترلدرمبادیورودیاستان
برایمقابلهباکرونا

برگزاری یادواره
 ۳۳شهیدجهادگر
در نیشابور

صفحه۲

افتتاحمجتمع
کانونهایفرهنگی
تربیتی و دارالقرآن
در خلیل آباد

افزایش میزان تسهیالت
اشتغالزایی و تولید

Mon . 29 . Nov .2021. No.4843

سرپرستیگانحفاظت
اراضیملیزمینومسکن
خراسانرضویخبرداد:

دوشنبه  8آذر 2۳ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۳قیمت 600 :تومان

با بررسی گزارش شاخص قیمت مصرف کننده تفکیکی  3ماه گذشته مرکز آمار مشخص شد

خلع ید و رفع تصرف
 1500مترمربع از
اراضی ملی در طرقبه
شاندیز
صفحه۳

سایهتورم 60درصدیهمچنانبرسفرهمردم
صفحه4

معاوندرمانعلومپزشکی
تربتجام:

صفحه۲

درمانگر قالبی
شناسایی و به مراجع
قضاییمعرفیشد

فرماندارسرخسخبرداد:

افزایشترددتجاریدر
مرز سرخس به موازات
افزایش ساعت کاری

صفحه۳

سخنگوی صنعت برق استان:

صفحه۲

معاونعلومپزشکیمشهد
خبرداد:

تکمیل پروژه های
درمانی باالی80درصد
تا نیمه اول1401
صفحه۲

مدیرامورطیور،زنبورعسلوکرمابریشم
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت:
تالش میشــود تا اواســط دی مــاه تولید
مرغ در اســتان افزایش یابــد واز این بابت
هیچ مشــکلی در تامیــن مــرغ نخواهیم
داشت.همچنینبرنامهریزیشدهدرایام
تعطیالت نــوروز تولید مرغ تــا ۲۰درصد
افزایش یابد .یعقــوبزاده در گفتوگو با
ایســنا درباره میزان تولید مرغ در استان
اظهار کرد :پیــش از این به طور متوســط
در هــر روز ۵۷۰تن مرغ در اســتان تولید
میشدکهتقریبا ۵۵درصدآندرمشهدو
 ۴۵درصدبقیهدرشهرستانهایاستان
توزیع شده اســت .وی با اشــاره به این که
مصــرف روزانه مــرغ در اســتان ۵۵۰تن
اســت ،گفت :قیمت مصوب مرغ منجمد
 ۲۰هــزار تومــان و قیمــت مصــوب مرغ
گرم در بازار  ۳۱هــزار تومان بــه ازای هر
کیلوست.

سخنگویصنعتبرقاستان:

کمبودبرقزمستانی
محتملاست

سخنگوی صنعت برق خراســان رضوی
گفت :کاهــش تولید برق در اســتان طی
زمســتان امســال به دلیل احتمال ایجاد
مشکلدرترازتولیدومصرفگازمحتمل
است.حشمتیدرگفتوگوباایرناافزود:
زمانی که تراز تولیــد و مصرف گاز به علت
سرمای هوا دچار مشکل شود ،تامین گاز
نیروگاه هــا محدود مــی شــود و این مهم
نیروگاه ها را به ســوی استفاده از سوخت
دومسوقمیدهد.ویادامهداد:هرچند
سوخت دوم نیروگاه های اســتان در حد
مطلوباستاماپایدارنیستوتاحدودی
می توان از ســوخت دوم بــرای تولید برق
بهــره گرفــت .وی گفــت :وزارتخانههای
نفتونیروازابتدایسالیکیازمهمترین
اولویتهای خود را متعادل نگه داشــتن
ســوخت نیروگاهها و تامین برق در کشور
قــرار داده انــد و امیدواریــم مشــکلی از
نظر تامین ســوخت نیــروگاه ها نداشــته
باشیم .وی افزود :مکاتبات با استانداری
و دســتگاههای اجرایی مرتبط در استان
بــرای تامیــن پایدار ســوخت نیــروگاه ها
در زمســتان آغــاز شــده کــه امیدواریم با
تمهیداتاندیشیدهشده،بتوانبرقپایدار
رابرایمشترکاندراینفصلتامینکرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان
نیشابور:

بودجهامسال
ورزشنیشابورصفر
است!

رئیس بهزیستی گناباد
خبر داد:

رئیــس اداره ورزش و جوانان نیشــابور
گفت :بودجه ســال گذشــته ایــن اداره
تنها  ۲۷۰میلیون تومان بوده در حالی
کــه این عــدد طــی امســال صفر شــده
است .ســرانه ورزشی شهرســتان ۴۱
سانتی متر است...

نمایی از ورزشگاه ناتمام نیشابور

وعده جهادکشاورزی
استان برای
افزایش تولیدمرغ
تا اواسطدی

کمبود برق زمستانی
محتملاست

صفحه۳

استانداردرستاد استانیمقابلهباکرونادستورداد

تشدید کنترل در مبادی ورودی استان برای مقابله با کرونا
استاندار خراسان رضوی با توجه به شیوع سویه
جدید کرونا در برخی کشــورها طی دســتوری
بر کنتــرل و نظارت بر مبادی ورودی به اســتان
تاکید کرد و گفت :ضریــب رعایت پروتکلهای
بهداشــتی باید افزایش یابد .به گزارش روابط
عمومی استانداری ،یعقوبعلی نظری در جلسه
ســتاد پیشــگیری و مقابله بــا ویــروس کرونای
استان اظهار کرد :شرایط مقابله با ویروس کرونا
در کشــور و استان مناســب قلمداد میشود اما
از نظر رعایت مراقبتهای بهداشتی همچنان
حساسیت در بین مردم باید وجود داشته باشد.
وی افــزود :با توجه به شــرایط کنونــی کرونا در
استان الزم اســت که کمیتههای استانی ستاد
مبارزه با کرونا فعال تر شــوند .وی درباره سویه
جدید کرونا نیز گفت :راه حــل اول در برابر این
ویروس ،افزایــش ضریب رعایــت پروتکلهای
بهداشــتی اســت امــا از ایــن مهــم تر کنتــرل و
نظارت بر مبادی ورودی به استان است .نظری
با بیــان این کــه لکه گیــری دوز دوم بــا توجه به
شــرایط بســیار مهم اســت که باید دنبال شود،
تصریح کرد :با رعایت پروتکلها و پوشش کامل
واکسیناســیون ،مردم بــه تدریــج میتوانند به
زندگی معمول برگردند.
•افزایش میزان مراجعه سرپایی بیماران
مشکوک به کرونا

همچنین مدیر توسعه شــبکه و ارتقای سالمت
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اظهار کــرد :میزان مراجعه ســرپایی بــه مراکز
منتخــب کرونا در حاشــیه شــهر افزایــش یافته
اســت که می تواند مبنــی بر چرخــش بیماری
کرونا یــا آنفلوآنــزا باشــد .دکتر محمد حســن
درخشــان در گفت و گو بــا وبدا با اشــاره به این
که نمونــه گیــری از بیماران مشــکوک به کرونا
در مراکز منتخب کرونا انجام می شــود ،افزود:
در یک هفته گذشــته آمار مراجعان در حاشــیه
شــهر مشــهد افزایش یافتــه که ایــن موضوع به
دلیل تراکم جمعیت در حاشیه شهر است .وی
ادامه داد :برخی از شهرستان ها مانند کاشمر،
خلیل آباد ،بردســکن ،خواف و باخرز از شرایط
قرمــز فاصله گرفتــه اند امــا این شــرایط کامال
شــکننده اســت و احتمال عود دوبــاره بیماری
وجود دارد .مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با بیان این که در فصول سرد سال به دلیل بسته
بودن در و پنجره ها احتمال تهویه مناســب هوا
وجود ندارد و زمینه برای چرخش بیماری های
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ویروسی نیز بیشتر است ،افزود :با توجه به این
که هــم اکنــون محدودیت ها برداشــته شــده و
وضعیت بیماری کرونا به ثبات نســبی رســیده
اســت اگر مــردم اطمینان خاطــر کاذبی راجع
به این موضوع پیــدا کنند احتمال عــود دوباره
بیماری وجود دارد .دکتر درخشان تصریح کرد:
از عموم مردم درخواست می کنیم برای تکمیل
واکسیناسیون به سرعت اقدام و افراد  60سال
به باال نیز که  4ماه از دوز دوم آن ها گذشته است
بــرای دریافــت دوز یــادآور مراجعه کننــد تا در
صورت مواجهه با سویه جدید بیماری ،سیستم
ایمنی بدن بتواند مقاومت کند .وی گفت41 :
مرکز منتخب خدمت رســانی به بیماران کرونا
همچنان بــه فعالیت خود ادامه مــی دهند و 4
مرکز منتخب شبانه روزی همانند گذشته فعال
هستند تا خدمت رسانی به بیماران احتمالی به
خوبی انجام شود.
•وضعیت کرونا همچنان شکننده است

سرپرســت معاونــت بهداشــت دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد هم از وضعیت شکننده کرونا در
استان گفت و تاکید کرد :اگرچه بیماری کرونا
تا حــدودی کنترل شــده اما باز هــم وضعیت ما
شکننده اســت و باید به واکسیناسیون ،رعایت
دســتورالعمل هــای بهداشــتی و بیماریابــی
در گروههــای مــورد نیــاز  ،توجــه شــود .دکتر
حســینی با بیــان این کــه  ۸۷درصــد واجدان
شرایط در استان خراسان رضوی دوز اول و 60
درصد آنان نیز دوز دوم واکسن کرونا را دریافت
کردهانــد ،اظهارکــرد :الزم اســت گــروه های
هدف باالی  12سال برای واکسیناسیون اقدام
کننــد .وی از رعایت پروتکلهای بهداشــتی به
صورت هوشمند خبر داد و افزود :اگر این طرح
به تصویب برسد و مدیریت هوشمند انجام شود
دیگر در وضعیت های آبی ،زرد ،نارنجی و قرمز
تفکیکی بین صنوف مختلف نخواهیم داشــت
مشروط بر این که واکسیناســیون انجام شود و
مردم از ماســک اســتفاده و فاصله اجتماعی را
رعایت کنند و تهویه مناســب در فضاهای بسته
وجود داشــته باشــد .دکترحســینی سرپرست
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به گونــه جدید کرونــا کــه تاکنون در  ۶کشــور
آفریقایی مشــاهده شــده اســت ،اشــاره کرد و
گفت :بسیاری از کشورهای اروپایی ،مرزهای
خود را به روی این  ۶کشور بستهاند زیرا شدت
و کشــندگی این بیمــاری فراتــر از نــوع دلتای
ویروس کروناست.

 ۵۱گزارش
کودک آزاری
طی یک سال
گذشته درگناباد

صفحه۲

