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معاون وزیر راه
و شهرسازی :

تولیت آستان قدس رضوی در بازدید
از یگان های مرزبانی مستقر در مرز تایباد:

امنیت مردم مرهون حضور شجاعانه
مرزبانان است
رئیسسازماننظامپزشکی
مشهد:

فشار برخی از نمایندگان
باعث کلنگ زنی پروژه ها می شود
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امیکروننگرانکننده
خواهد بود اگر...

دوشنبه  1۵آذر / 1400اول جمادی االول 1443
 4صفحه/شماره  / 484۹قیمت 600 :تومان

فروش فرش های بدون گره به اسم «دستباف» در بازار مشهد

دستبردبهاعتبارفرشدستباف

صفحه۱

معاونقضاییدادگستری
استان:

شمارقضاتتعلیقی
در استان بسیار اندک
است
صفحه۳

صفحه4

انتقالپلنگزخمی
هزارمسجد برای
درمان به مشهد

صفحه۳

رئیس صمت تایباد با اشاره
به سرمایه گذاری  250هزار
دالری یک افغانستانی
خبرداد:

اختتامیهسیویکمین
جشنوارهتئاترخراسانرضوی
درتربتحیدریهبرگزارشد

اعالم نتایج سی و
یکمینجشنوارهتئاتر
خراسان رضوی
صفحه۲

رفع تصرف از
 ۳۵هکتار بستر
رودخانههای
 5شهرستان

کشف 883کیلوگرم
تریاک از یک خودرو
در محور بجستان -
خلیلآباد
صفحه۳

پیشرفت 40درصدی
ساختکارخانه
گازکربنیک

معاونعلومپزشکی
تربت حیدریه خبر داد:

رئیسعلومپزشکی
شهرستان خبرداد:

بهرهبرداری
از ۱۲پروژه درمانی
ازابتدایامسال

صفحه۲

سرپرستجهادکشاورزی
درگزخبرداد:

 ۴۶میلیارد
برایتکمیل
طرحهای
درمانیسبزوار

معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه
علــوم پزشــکی تربــت حیدریه گفــت :از
ابتــدای امســال ۱۲ ،پروژه بهداشــتی،
درمانی و آموزشــی با اعتباری حدود دو
هزار میلیارد ریال تکمیل و تجهیز شده و
به بهرهبرداری رسیده است...

تولید ۵هزار تن
شلتوک در شهرستان
درگز
صفحه۳



جامعه

رئیسسازماننظامپزشکیمشهد:

امیکرون نگران کننده خواهد بود اگر...
موفقی-رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی
مشــهد گفــت :اگــر درخصــوص رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بی توجه باشــیم،
امیکرون نگران کننده خواهد بود.
بــه گــزارش «خراســا ن رضــوی» ،علیرضا
صداقــت در نشســتی خبــری اظهــار کرد:
هنــوز بیــش از  9میلیــون نفــر از جمعیــت
واجدشرایط در کشور واکسن نزده اند.
میزان ماسک زدن از  80درصد در اوج
پیک به عدد نگــران کننــده  40درصد
رســیده اســت ،میــزان فاصله گــذاری
اجتماعی به مراتب از ایــن میزان کمتر
شــده ،در حالی که ســویه جدیــد در راه
است.
امیکــرون احتمــاال خواهــد آمــد و آمار
ابتــا را هــم زیــاد خواهــد کــرد ،امــا
فعــا جــای نگرانــی نیســت البتــه اگر
ما بــه پروتــکل های بهداشــتی مســلح
باشــیم .وی با اشــاره بــه این کــه فواید
واکسیناســیون به مضرات آن ارجحیت
دارد ،افزود :واکسن دوز سوم به اندازه
دوز دوم مهم است ،االن در دنیا صحبت
از واکسیناسیون دوز سوم است و حتی
دوز چهارم نیز خواهد آمد.
زحمتکش ،مدیــر روابــط عمومی نظام
پزشکی مشهد نیز به ارائه آماری درباره
مهاجــرت پزشــکان پرداخــت و گفــت:
طبق اعــام ســازمان نظام پزشــکی در
بازه زمانی سال های  1398و 1399
تعــداد  2هــزار و  400پزشــک از ایران
مهاجرت کرده اند که این میزان در سال
گذشته به  3هزار نفر رسیده است.
وی افزود :مشهد حدود  5هزار پزشک
عمومــی دارد که بــه ازای هــر  600یا
 700نفر شهروند ،یک پزشک عمومی
وجود دارد.
از میــزان  5هــزار پزشــک عمومی فقط
 2هزار و 200نفر آن هــا پروانه طبابت
گرفته اند و فقط  900نفر از آن ها مطب
دارند ،بقیــه در درمانــگاه کار می کنند
و توان مالــی تاســیس مطــب را ندارند
بنابراین در شهر مشهد ما  3هزار پزشک
عمومی بیکار داریم.

صفحه۲

صفحه۳

خبر

زحمتکش درباره شهدای سالمت نیز گفت:
در این زمینه ما در مشــهد  35پرونده داریم
که  18پرونده به نتیجه رســیده است که 6
نفر آن ها پزشک هستند.
بــه دنبال ایــن هســتیم بقیــه هم بــه نتیجه
برســد اما روند در وزارت بهداشت مقداری
کند است.
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