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رﺋﻴﺲ داﻧﺸﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم
ﻣﻄﺮح ﺮد:

ﻣﻌﺎون وزﺮ ﺻﻤﺖ
در دﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار :

طرح جامع استقرار مواد اولیه
و زیر ساخت منطقه سنگان تهیه می شود

اﺳﺘﺎﻧﺪار:

ستادتسهیلبرای
واحدهای مشکل دار
درشهرکصنعتی
تشکیلمیشود
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ﻣﺪﺮاﻣﻮردامﺟﻬﺎد ﺸﺎورزاﺳﺘﺎن:ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎرارد ﻧﻤ

افزایش ورود مسافراز
افغانستان بهدوغارون
برای تردد ناوگان
تجاری مشکل ایجاد
کرد
ﺻﻔﺤﻪ٣

ﺻﻔﺤﻪ٣

ﺻﻔﺤﻪ٤

ﺻﻔﺤﻪ٣

ﺟﺰﺋﻴﺎتﺑﺮﮔﺰارى
دوﻣﻴﻦﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺠﺎزىﮐﺘﺎب

ﻣﻌﺎوناداره ﻞارﺷﺎداﺳﺘﺎنﺗﺸﺮﺢ ﺮد:

جزئیات برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب
ﺘﺎبﺧﻮاﻧ رادارد،ﺑﻬﺮهﺑﺒﺮﻧﺪ.ﻃ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ﺑﺎﺷﺮ ﺖﭘﺴﺖﺑﺎﻫﺪفﺗﺴﻬﻴﻞارﺳﺎل ﺘﺎبﻫﺎ
ﺧﺮﺪار ﺷــﺪه ،ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎ ﭘﺴــﺘ ﺑﻪ ﺻﻮرت
راﮕﺎن ﺑــﺮا ﺧﺮــﺪاران ارﺳــﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕ و رﺳــﺎﻧﻪا اداره ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎداﺳﻼﻣ ﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮﺑﺎاﺷﺎرهﺑﻪدرﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦﺑﻦﺧﺮﺪ ﺘﺎبﺑﺮاداﻧﺸﺠﻮﺎن،ﻃﻼب
واﺳﺘﺎدانداﻧﺸﮕﺎهﮔﻔﺖ:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪاﻓﺰاﺶ٦٠
درﺻﺪﺳﻘ°ﺧﺮﺪﺑﻦ ﺘﺎب،اﻣﺴﺎلاﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮﺑ از اﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷــﺪ و ﺑﻴﺶ از ٨٠ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺑﺮادرﺎﻓﺖﺑﻦﺧﺮﺪ ﺘﺎبﺛﺒﺖﻧﺎم ﺮدهاﻧﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻣﺮ ﺰرواﺑﻂﻋﻤﻮﻣواﻃﻼعرﺳﺎﻧوزارتﺑﻬﺪاﺷﺖﻫﺸﺪارداد:

افزایش چشمگیر امیکرون در مشهد

اﺣﺘﻤﺎﻟ در ورودﻫﺎ اﺳــﺘﺎن اﻋﻢ از زﻣﻴﻨ
و ﻫﻮا  ،ﺑﺎﺪ اﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮد .ﻧﻈﺮ ﺑﺎ
ﺗﺎ ﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻨﺘﺮل اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺳﺘﺎن و
رﻋﺎﺖ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻋﻤﻮﻣ و ﻓﺮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺮد :ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاران اﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴــﺌﻮﻻن
داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷــ در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎنﻫﺎ اﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎت را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗــﺮار دﻫﻨﺪ .اﺳــﺘﺎﻧﺪار ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﺗﺎ ﻴﺪات ﺳﺘﺎد ﻣﻠ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺮوﻧﺎ
ﭘﺮداﺧــﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳــﺘﺎد
ﻣﻠ ﺮوﻧﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎ آﻣﻮزﺷــ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه در اﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻠ ﺑﺎﺪ
ﺣﻀﻮر ﺗﺸــﻴﻞ ﺷــﻮد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑــﻪ ﮔﺰارش
وبدا ،ﻣﺴــﺌﻮل ﻤﻴﺘﻪ رﺳــﺎﻧﻪ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
ﻮوﺪ  ١٩داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻬﺪ اﻇﻬﺎر
ﺮد :روﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺎﺑ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﻴﺮون ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻓﻌــﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﺮ ﭘﻮﺷــﺶ داﻧﺸــﮕﺎه
در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳــﺖ و ﻋــﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺷﻨﺎﺳــﺎ
ﺷــﺪه ،اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳــ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
از آن ﻫﺎ ﺗﺴــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷــﻮد .ﭘﻬﻠﻮان ﺎﺷ
در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑــﺎ وب دا اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺳــﺮاﺖ ﭘﺬــﺮ ﺑــﺎﻻ وــﺮوس اﻣﻴــﺮون،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﻤﺎﻣ ﺳﻄﻮح
اﻋﻢ ازﻣﺮا ــﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳــﻼﻣﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ،
درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎوﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎدرﺣﺎﻟﺖآﻣﺎدهﺑﺎش
ﺑﺮاﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧ ﺑﻪﺑﻴﻤﺎرانوﻣﺮاﺟﻌﺎناﺳﺖ.
و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اــﻦ ﻪ ﺑﺮ اﺳــﺎس آﺧﺮــﻦ آﻣﺎرﻫﺎ
وزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ ٢٤٩،ﻣﻮرداﺑﺘﻼﺑﻪاﻣﻴﺮوندر
اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷــﺪه اﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺮد :ﺑﻬﺘﺮﻦ
راﻫــﺎر ﺑــﺮا ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮ از اﻧﺘﻘــﺎل اﻣﻴﺮون،
رﻋﺎﺖ ﺎﻣﻞدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﺑﻬﺪاﺷﺘ ،ﺣﻔﻆ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ  ،وا ﺴﻴﻨﺎﺳــﻴﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺳ½اﺳﺖ.

ﻋﺲ  :اﺮﻧﺎ  /آرﺷﻴﻮ
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در ﭘ ﺑﺎرش ﺑﺎران در ﺗﻌﺪاد
ازﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎرخداد

اﻓﺰاﺶﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
اﻣﻴﺮوندرﻣﺸﻬﺪ

ﺻﻔﺤﻪ١

اﻣﻴﺮون در ﺸــﻮر ﺗﺨﺘــﻪ ﮔﺎز در ﺣــﺎل اﻓﺰاﺶ
اﺳﺖ و ﺎﻫﺶ رﻋﺎﺖ ﭘﺮوﺗﻞ ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ از
ﺳﻮﻣﺮدمﻧﻴﺰﻣﺰﺪﺑﺮﻋﻠﺖﺷﺪهﺗﺎﺳﺮﻋﺖرﺷﺪ
اﻦ ﺳﻮﻪ ﺟﺪﺪ اﻓﺰاﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﻴﺖﺷﻴﻮعاﻣﻴﺮوندرﻣﺸﻬﺪﻧﮕﺮان ﻨﻨﺪه
اﺳﺖوآنﻃﻮر ﻪﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻣﺮ ﺰرواﺑﻂﻋﻤﻮﻣ
و اﻃﻼع رﺳــﺎﻧ وزارت ﺑﻬﺪاﺷــﺖ اﻋﻼم ﺮده،
»اﻣﻴﺮوندرﻣﺸﻬﺪاﻓﺰاﺶﭼﺸﻤﮕﻴﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷــﻤ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎن اﻦ ﻪ ﻫﺸــﺪار ﺑﺴــﻴﺎر ﺟﺪ
اﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻣﺒﺘﻼــﺎن ﺑﻪ اﻣﻴــﺮون در
ﺑﺮﺧ ﺷﻬﺮﻫﺎﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺸﻬﺪاﻓﺰاﺶﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .و ﺗﺎ ﻴﺪ ــﺮد :آﻣــﺎر ﻣﺒﺘﻼﺎن
ﺑﻪ اﻣﻴــﺮون ﺑــﻪ  ١١٦٢ﻣــﻮرد رﺳــﻴﺪه و ﺗﻌﺪاد
ﻣﺒﺘﻼــﺎن در ﻣﺸــﻬﺪ ﺑــﺎ ٢٤٩ﻣــﻮرد ،اﻓﺰاــﺶ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮداﺷﺘﻪاﺳﺖ.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪدرﻫﺮ½از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺒﺮﺰ ،ﺰد و ﺷﻬﺮ ﺮد ﺷﺎﻫﺪ ½ ﻓﻮﺗ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻴــﺮون ﺑﻮدهاﻢ و ½ ﻣــﻮرد ﺑﺪﺣﺎل
ﻫﻢ در اﻫــﻮاز وﺟــﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪار
ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ از ﺿﺮورت آﻣــﺎده ﺑﺎش ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻣﻴﺮونﮔﻔﺖوﺗﺎ ﻴﺪ ﺮد:آﻣﺎدﮔ ﻫﺎدرﻣﺎﻧ
ﻧﺒﺎــﺪ ﻓﺮاﻣــﻮش ﺷــﻮد و در ﺻــﻮرت روﺎرو ﺑﺎ
ﭘﻴــ½ اﺣﺘﻤﺎﻟــ ﺑﺎﺪ ﻫﻤــﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن آﻣﺎدﮔ
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑــﻪ ﮔــﺰارش رواﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣــ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻧﻈﺮ اﻇﻬﺎر ﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻋﺖ
ﻋﻤﻞ اﻣﻴﺮون ،در ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ از ﺷــﺮاﻂ
ﺧﻮﺑ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴــﺘﻴﻢ .و اﻓﺰود :ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﺪ
از رﻋﺎــﺖ ﭘﺮوﺗﻞ ﻫــﺎ ﺑﻬﺪاﺷــﺘ اﺑﻼﻏ در
اﺻﻨﺎف و ادارات ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷــﻮد .و ﺑﺎ
ﺑﻴﺎناﻦ ﻪ ﻨﺘﺮلﺣﻤﻞوﻧﻘﻞﻋﻤﻮﻣ ازﻟﺤﺎظ
رﻋﺎﺖ ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷــﺘ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺎ ﻴﺪ اﺳــﺖ ،اﻓﺰود :در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺎﻻت

تعطیلیمدارس
سرخس به دلیل
هجوم ریزگردها

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮ ﺰ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ
و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻫﺸﺪار داد:

 ۱۰هزارتومان ازقبوض
برق مربوط به بیمه
حوادث طبیعی است

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕــ و رﺳــﺎﻧﻪا اداره ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳــﻼﻣ ﺧﺮاﺳــﺎن رﺿﻮ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮﮔــﺰار دوﻣﻴــﻦ ﻧﻤﺎﺸــﮕﺎه ﻣﺠﺎز
ﺘــﺎب ﺗﻬــﺮان از ﺳــﻮم ﺗــﺎ دﻫﻢ ﺑﻬﻤــﻦ ﺑــﺮ ﻟﺰوم
ﺑﺮﮔﺰاراﺳﺘﺎﻧ ﻧﻤﺎﺸﮕﺎهﻣﺠﺎز ﺘﺎبﺗﺄ ﻴﺪ
ــﺮد .ﺗﺤﻔﻪﮔﺮ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﺴــﻨﺎ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰار اــﻦ روــﺪاد ﻓﺮﻫﻨﮕ از ﺳــﻮم ﺗﺎ دﻫﻢ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺼﺮﺢ ــﺮد :ﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪان ﺑﻪ ﺘﺎب
و ﺘﺎبﺧﻮاﻧــ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨــﺪ در اــﻦ ﻣــﺪت از اﻦ
ﻧﻤﺎﺸــﮕﺎه ــﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻦ ﺗﺪاﺑﻴــﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﺑﺮﮔــﺰار روﺪادﻫــﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣــﺮوج ﺘﺎب و

ﻨﻴﻢاﻣﺎﺑﻴﺶازاﻦاﻣﺎنﻧﻈﺎرتﻧﺪارﻢ

ﺻﻔﺤﻪ٢

ﻣﻌﺎون اداره ﻞ ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن
ﺗﺸﺮﺢ ﺮد:

اﻣﻴــﺮون در ﺸــﻮر ﺗﺨﺘــﻪ ﮔﺎز در
ﺣــﺎل اﻓﺰاــﺶ اﺳــﺖ و ﺎﻫــﺶ رﻋﺎــﺖ
ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘ از ﺳﻮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ
ﻣﺰﺪﺑﺮﻋﻠﺖﺷﺪهﺗﺎﺳﺮﻋﺖرﺷﺪاﻦﺳﻮﻪ
ﺟﺪﺪ اﻓﺰاﺶ ﺑﻴﺸــﺘﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻮع اﻣﻴﺮون در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﮕﺮان
ﻨﻨﺪه اﺳﺖ...

ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺻﻨﻌﺖﺑﺮقاﺳﺘﺎن:
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ﺗﻮزﯾﻊﻧﻬﺎدهﻫﺎىداﻣﯽﺑﻪاﻣﻮات!

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖادارهﺗﺮاﻧﺰﺖ
راﻫﺪار وﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟﺎدها ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ :

مرمت بناهای تاریخی
کاشمر نیازمند۱۰
میلیارداعتبار

تجلیل از مادران
همسران شهدا و
جانبازان در تربت جام
و بردسکن

دراداﻣﻪﮔﺰارشﺑﺮرﺳاﺑﻬﺎﻣﺎتﺗﻮزﻊﻧﻬﺎدهداﻣدرﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺑﺎزارﮔﺎه،ﺑﻪﻓﻬﺮﺳﺘدﺳﺖﺎﻓﺘﻴﻢ ﻪﻧﺸﺎنﻣداد
ﺑﺮﺧاﻓﺮادﻣﺠﻬﻮلاﻟﻬﻮﻪواﻣﻮاتﻧﻴﺰﺟﺰودرﺎﻓﺖ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺻﻔﺤﻪ٢

رﺋﻴﺲﻣﻴﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕ
ﺻﻨﺎﻊدﺳﺘوﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﺎﺷﻤﺮﺧﺒﺮداد:

پیشبینیشیوعامیکرون
 2تا 3هفته دیگر در منطقه تربت جام

مسدودشدن
برخی راههای
ارتباطی
براثرسیالب
ﺻﻔﺤﻪ٣

