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شهرستان ها

تولیتآستانقدسرضویدربازدیدازیگانهای
مرزبانیمستقردرمرزتایباد:

امنیت مردم مرهون حضور
شجاعانه مرزبانان است

رئیس علوم پزشکی شهرستان خبر داد:

 ۴۶میلیارد برای تکمیل
طرح های درمانی سبزوار

کالتــه -رئیس دانشگاه علوم پزشــکی سبزوار گفت:
با ابالغ ســازمان برنامه و بودجه۴۶۰ ،میلیارد ریال
اعتبار محرومیت زدایی برای تکمیل و احداث طرح
های بهداشــتی و درمانــی این دانشــگاه اختصاص
یافته است .به گزارش خراسان رضوی ،دکترمسلم
افــزود :بــا نــگاه ویــژه دولــت ســیزدهم و ریاســت
جمهوری در قانون بودجه امســال  ،اعتباراتی تحت
عنوان«اعتبــارات محرومیت زدایی» بــرای اجرا در
بخش های مختلــف عمرانــی در مناطق محــروم به
اســتان ها و دســتگاه های اجرایی اختصــاص یافته
اســت .وی تصریح کرد :با بهر ه منــدی از این اعتبار
بخش عمده ای از پروژههای بهداشتی و درمانی که
به علت نبود اعتبارات الزم نــا تمام مانده بود تکمیل
شــد و به بهرهبرداری رســید .رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی ســبزوار گفت :در فاز نخست تخصیص این
اعتباربرتکمیل طــرح های نا تمام تاکید شــد که در
سبزوارمرکزخدماتجامعسالمتشهریروستایی
شهرک ابوذر و پایگاه سالمت شهری رازی هر کدام
با  17درصد پیشــرفت فیزیکی و دیوار کشی پایگاه
سالمت امام رضا(ع) و مرکز خدمات جامع سالمت
جعفرآبادومرکزخدماتجامعسالمتبخشروداب
سبزوار برای تکمیل دراین طرح قرار گرفته اند.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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آغاز رزمایش واکسیناسیون کرونا در حاشیه مشهد
آیت ا ...علم الهدی :این ننگ است که عده ای راه می افتند مردم را قانع کنند که واکسن نزنند

محمد حسام مسلمی  -روز گذشته رزمایش سالمت زیستی
حضرت زینــب (س) بــا محوریت لکــه گیری واکسیناســیون
حاشیه شهر مشهد آغاز شد تا واکسیناسیون افرادی که تاکنون
اقدام به دریافت واکســن نکرده اند ،تکمیل شــود .به گزارش
«خراســان رضوی» ،آیت ا ...علم الهدی نماینده ولی فقیه در
استان در مراســم آغاز این رزمایش که در مجتمع فرهنگی آیه
ها برگزار شــد ،با بیان این که کرونا در قالب موجهای مختلف
هجوم میآورد ،افزود :ما نباید در این خصوص منفعل باشــیم
و تنها اموات را به سمت قبرستان تشییع کنیم ،جمعیت فوتی
های کرونا در مشهد به گفته حجتاالسالم مهدویدامغانی،
مدیرعامــل ســازمان آرامســتانهای شــهرداری مشــهد در
روزهــای اوج موج پنجــم از  ۱۲۰نفر پایینتر نیامد که بســیار
تلخ بــود .وی گفــت :ما معتقدیــم که هیــچ چیز بهتــر از انجام
واکسیناســیون کرونــا در برابــر این ویــروس کشــنده نبوده و
نیســت ،کســانی که برخورد انفعالــی دارند بایــد تجدیدنظر
کنند ،نــه آن که در فضاهــای حقیقی و مجازی جریانســازی
علیه واکسیناســیون کرونا داشــته باشــند ،کســانی که به هر
دلیلی مخالف واکسیناســیون هســتند ،طرح و مدرک علمی
و معتبــر ارائــه کننــد تا به شــیوه علمــی هم پاســخ آنــان داده
شــود ،نه آن که بخواهند در تمامی گروهها از جمله نخبگان و
روحانیون نفوذ کنند و هم یک روحانی و هم یک استاد دانشگاه
مدافع این گروه شود و در فضای مجازی نیز هشتگ مبارزه با
واکسیناسیون درست کنند ،این ننگ است که واکسیناسیون
کرونا هم در اجرا و هم خود واکسن به صورت مجانی در اختیار
مردم قرار می گیرد اما یــک عده ای راه می افتنــد که مردم را
قانع کنند که واکســن نزنند ،ما احســاس خطر مــی کنیم که
برخی ها هشتگ مبارزه با واکسیناسیون راه انداخته اند .وی
با اشــاره به این که مقام معظم رهبری همواره بر انجام ســریع
واکسیناسیون تاکید کردند ،افزود :از تکتک علما و نخبگان
که الگوهای خوب جامعه هستند میخواهیم که مشوق افراد
واکسن نزده به سمت انجام واکسیناسیون کرونا باشند.سردار
غیاثی فرمانده سپاه امام رضا (ع) نیز به جزئیات این رزمایش
اشاره کرد و گفت :موضوع مقابله با کرونا به عنوان دغدغه رهبر
انقالب و مردم کشورمان اســت ،در این خصوص بسیج برای
مبارزه بــا بیماری کرونا بــه کمک کادر درمان آمده اســت ،در
حاشیه شهر مشهد  5ناحیه سپاه در امر واکسیناسیون کمک
خواهند کرد .وی تاکیــد کرد :به هیچ وجه راضی نمیشــویم

عکس :دهقانی

تولیت آستان قدس در بازدید از مرز تایباد در جمع
نیروهای مرزبانی گفت :آسایش و امنیت مردم در
اقصی نقاط کشــور مرهون هوشیاری ،چشمهای
بینــا و حضــور قدرتمندانــه و شــجاعانه مرزبانــان
دالور کشورمان است.حجتاالسالموالمسلمین
مروی ،تولیت آستان قدس با حضور در نقطه صفر
مــرزی تایبــاد از توانمندیهــای امنیتــی موجود
در مــرز بازدید و ضمــن خداقــوت به مرزبانــان ،با
نیروهای نظامی مســتقر در مرز دیــدار و گفتوگو
کرد.به گزارش آستان نیوز ،وی با حضور در تایباد
ضمن آشــنایی بــا توانمندیهــای امنیتــی ارتش
در نقطــه صفــر مــرزی ،بــا فرماندهــان ،افســران
و ســربازان مســتقر در ایــن یگانهــا دیــدار کرد.
تولیت آســتان قــدس در ایــن بازدیــد از تالشها،
دالوریهــا و ایثارگریهــای نیروهــای نظامی در
صیانــت از مرزهــای کشــور تقدیــر و اظهــار کرد:
آسایش و امنیت مردم در اقصی نقاط کشور مرهون
هوشیاری ،چشــمهای بینا و حضور قدرتمندانه و
شجاعانه مرزبانان دالور کشورمان است.
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که در انجام واکسیناســیون در حاشــیه شــهر مشــهد این فکر
بر مــردم آن مناطق تداعی شــود که واکســن اجباری اســت،
بلکه باید مردم را قانع کنیم که واکسیناســیون کرونا را جدی
بگیرند .دکتر شبســتری مســئول کمیته علمی ستاد استانی
مبارزه با کرونا در اســتان نیــز در این رزمایش گفــت :تاثیرات
واکسیناسیون کرونا بر هیچ کس پوشیده نیست و اکثر موارد
مبتال ،بســتری و فوتــی کرونا افراد واکســن نــزده بودند .وی
تاکید کرد :تا به امروز در مشــهد نزدیک  ۵۵۰۰فوتی قطعی

کرونا داریم که این عدد در خراسان رضوی  ۷۵۰۰مورد بوده
است و در موج پنجم بحران کرونا از مجموع  ۱۳۴فوتی سبزوار
فقط  ۹نفر واکسینه شده و  ۱۲۳نفر واکســن نزده بودند و آن
موارد واکســن زده هم دوز دوم را دریافت نکرده بودند .دکتر
ذاکریان رئیس بسیج جامعه پزشکی خراســان رضوی نیز در
این رزمایش گفت :از زمــان آغاز واکسیناســیون کرونا ،گروه
هدف باالی ۱۲سال در مناطق حاشیه شهر مشهد تاکنون۷۵
درصد دوز اول و  ۶۰درصد دوز دوم واکســن کرونا را دریافت
کردهانــد و  ۲۵درصد بقیه که افراد واکســن نزده هســتند در
قالــب رزمایش واکسیناســیون حضرت زینب(س) واکســینه
میشوند .در این رزمایش  ۴۰مرکز واکسیناسیون خودرویی
شامل  ۲۰اتوبوس و  ۲۰تاکسی ون با همکاری دانشگاه علوم
پزشکی مشهد و شهرداری مشهد فعال شده است.
اخبار کوتاه

* اســتاندار گفــت :در حــوزه تزریــق دوز دوم واکســن کرونــا
بــه میانگیــن کشــوری رســیده و در دوز اول هــم از میانگیــن
کشــوری عبور کردهایم .در ایــن زمینه برای تزریق دوز ســوم
باید پیشبینیهای الزم را داشته باشیم و این امر دنبال شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:امیکرون نگران کننده خواهد بود اگر...
موفقی-رئیسسازماننظامپزشکیمشهدگفت:اگرراجع
به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه باشیم ،امیکرون
نگران کننده خواهــد بود .به گــزارش «خراســا ن رضوی»،
علیرضا صداقت در نشســتی خبری اظهار کرد :هنوز بیش
از  9میلیون نفر از جمعیت واجد الشــرایط در کشور واکسن
نــزده اند .میــزان ماســک زدن از  80درصــد در اوج پیک به
عدد نگران کننده  40درصد رســیده اســت ،میــزان فاصله
گــذاری اجتماعی بــه مراتــب از این میــزان کمتر شــده ،در
حالی که سویه جدید در راه است .امیکرون احتماال خواهد
آمد و احتماال آمار ابتال را هم زیاد خواهد کرد ،اما فعال جای
نگرانی نیســت البته اگر ما به پروتکل های بهداشتی مسلح
باشیم .وی با اشاره به این که فواید واکسیناسیون به مضرات
آن ارجحیت دارد ،افزود :واکسن دوز سوم به اندازه دوز دوم
مهم اســت ،االن در دنیا صحبت از واکسیناســیون دوز سوم
اســت و حتی دوز چهارم نیــز خواهد آمــد .زحمتکش ،مدیر

خبرمرتبط

روابط عمومی نظام پزشکی مشهد نیز به ارائه آماری درباره
مهاجرت پزشکان پرداخت و گفت :طبق اعالم سازمان نظام
پزشکی در بازه زمانی ســال های  1398و  1399تعداد 2
هزار و  400پزشک از ایران مهاجرت کرده اند که این میزان
در سال گذشته به  3هزار نفر رسیده است .وی افزود :مشهد
حدود  5هزار پزشــک عمومــی دارد که بــه ازای هر  600یا
 700نفر شهروند ،یک پزشک عمومی وجود دارد .از میزان
 5هزار پزشــک عمومی فقط  2هزار و 200نفر آن ها پروانه
طبابت گرفته اند و فقط  900نفر از آن ها مطب دارند ،بقیه
در درمانگاه کار می کنند و توان مالی تاسیس مطب را ندارند
بنابراین در شهر مشهد ما 3هزار پزشک عمومی بیکار داریم.
وی درباره شــهدای ســامت نیز گفــت :در این زمینــه ما در
مشهد  35پرونده داریم که  18پرونده به نتیجه رسیده است
که  6نفر آن ها پزشک هستند .به دنبال این هستیم بقیه هم
بهنتیجهبرسدامارونددروزارتبهداشتمقداریکنداست.

از میان خبرها
گوناگون

معاونقضاییدادگستریاستان:

شمار قضات تعلیقی در استان
بسیار اندک است
معــاون قضایــی دادگســتری اســتان گفــت :شــمار
قضاتــی که به دلیــل ارتکاب تخلــف در اســتان از کار
تعلیق میشــوند بســیار اندک و انگشتشمار است،
اما وجــود همین تعــداد انــدک هم موضوعی بســیار
بااهمیت و حساس اســت .حجت االسالم بصیری در
گفت وگو با ایرنا افزود :دســتگاه قضا برای تربیت هر
قاضی هزینههای زیادی می کند و حذف و تعلیق یک
قاضی که شاید به مدت  ۱۰سال قضاوت کرده و برای
پروندههای متعددی نیز رای داده است ،برای جامعه
تبعاتسنگینیدارد.ویادامهداد:درنهادقضایینیز
مانند دیگر نهادها تخلف وجود دارد و نمی توان منکر
آن شد ،اما معتقدیم که ما سالم ترین ،پاکدست ترین و
مخلص ترین نیروهــا را در مجموعه قضات داریم .وی
ادامه داد :باید توجه داشت قضات با محدودیت های
زیادی روبه رو هستند و نمی توانند مانند دیگر افراد به
برخیمسافرتهابروندودربسیاریازاماکنومراسم
عرفی شرکت کنند و همچنین از نظر فعالیت مالی در
حوزه قضایی نظیر ارائه مشاوره حقوقی و انجام دیگر
فعالیت های مالی محروم هســتند ،اما با وجود حجم
باالی کار آنان و محدودیت های یاد شــده ،بر فعالیت
آنان نظارت کاملی صورت می گیرد.

رئیس اتحادیه:

بازارطال و سکه
غرق درکساد شده است

رئیس اتحادیــه صنف طــا ،نقره و جواهر مشــهد
با اشــاره به این که قیمت دالر به طرز چشــمگیری
افزایــش پیــدا کــرده و شــرایط باید کنترل شــود،
گفت :طالفروشــان با نزدیک شــدن به شب یلدا و
افزایش تقاضای مردم ،اندک امیدی به رونق بازار
طال و سکه داشتند اما متاسفانه با توجه به شرایط
به وجود آمده کنونی ،همــان اندک امید نیز از بین
رفته و بازار طال و ســکه غرق در کســاد شده است.
معبودی نژاد در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :هر
گرم طال نسبت به پنج شنبه هفته گذشته  ۲۵هزار
تومان و هر عدد سکه امامی بین  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار
تومان افزایش قیمت داشــته است .هر گرم طالی
 ۱۸عیار به ارزش یک میلیون و  ۲۸۴هزار تومان و
سکه امامی نیز  ۱۳میلیون و  ۵۰هزار تومان است.
وی افزود :نمیتوان پیشبینی خاصی درباره آینده
بازار طال در ایران داشت.

