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مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت
خبرداد:

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان
راه و شهرسازی استان اعالم کرد:

جمع بندی طرح آمایش صمت
خراسان رضوی تا پایان 1400

انتقال سند اراضی مازاد دولتی
بهنفعساختمسکن

یکمسئولدرصمتاستان
اعالمکرد:

کاهشقیمتبرخی
نوشیدنیها
درپیاجرایطرح الزام
درج قیمت
صفحه۱
فرماندهیگانحفاظت
محیطزیستخراسان
رضوی اعالم کرد:

Tue . 18 . Jan .2022. No.4885

نمایندهچناران،طرقبه
شاندیزوگلبهاردرمجلس
خبرداد:

سهشنبه  2۸دی 1۵ / 1400جمادی الثانی 1443
 8صفحه/شماره  / 488۵قیمت 600 :تومان

سرپرست معاونت امور زائران استانداری با تاکید برضرورت پیش بینی تمهیدات الزم مطرح کرد:

امضای تفاهم نامه
توسعهوتجهیز
بیمارستان چناران
با اعتبار 10میلیارد

انفجا رجمعیتزائراندرنوروز

صفحه۷

صفحه۱

یک مسئول در وزارت
بهداشت مطرح کرد:

خسارت7.7میلیاردی
شکارچیانغیرمجاز
به محیطزیستاستان

خراسانرضوی
پنجمین استانازنظر
ابتالبه «سالک»

صفحه۲

استاندارمطرحکرد:

اهتمام ویژه در استان
بهپشتیبانی
و مانعزدایی از تولید

صفحه۱

 2واکنش متفاوت
درباره اختالالت برق
در سیالب اخیر

صفحه۸

استاندارمطرحکرد:

اهتمام ویژه در استان
به پشتیبانی و مانع زدایی
از تولید

اســتاندار گفــت :وزارت صمــت نقــش
بسیارمهمیدرتحققشعارسال«تولید؛
پشتیبانیها،مانعزداییها»داردکهمانیز
دراستاناهتمامویژهایبهاینامرداریم.
به گزارش روابــط عمومی اســتانداری،
نظری در دیدار با شــهاب جنابی ،مشاور
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت اظهار کرد:
اداره کل صمت استان باید سرعت عمل
در انجام ماموریتهای خود را در دســتور
کارداشتهباشد.

سرپرستمعاونتمسکنوساختمان
راهوشهرسازیاستاناعالمکرد:

انتقال سند اراضی مازاد
دولتی به نفع ساخت
مسکن

سرپرســت معاونت مســکن و ساختمان
اداره کل راه و شهرســازی اســتان گفت:
زمین مــورد نیاز بــرای بیــش از  75هزار
واحد مســکونی تامین شــده و همچنین
اراضی مورد نیاز بیــش از  32هزار واحد
مســکونی در حریــم و محــدوده شــهرها
شناسایی شده اســت که در آینده نزدیک
باید این زمین ها وارد محدوده شــهری و
کاربریآنبهمسکونیتبدیلشود،اراضی
مازاد دســتگاه های دولتــی و اجرایی نیز
در شهرســتان ها شناسایی شــده که بعد
از طی مراحل قانونی به انتقال ســند این
زمینها به نام راه و شهرســازی اقدام و در
ادامه ،طراحی و بارگذاری مسکن انجام
میشود.منصوری افزود:براساسبرنامه
نهضت ملی مسکن مقرر شــد  4میلیون
واحد مســکن در کشور ســاخته شود که
بر اســاس این برنامه ریزی ســهم ابالغی
اســتان  93هــزار و  700واحــد تعیین و
ابالغ شده است .وی ادامه داد :با توجه به
اهمیتوفوریتساختمسکن،استاندار
درآبانماهدستورتشکیلقرارگاهاستانی
راهبرینهضتتولیدمسکنراصادرکرد
وساختارمدیریتیاینقرارگاهدراستانو
شهرستانهاتبیینوابالغشدکههدفاز
تشکیلاینقرارگاهتولیدبیشترینمسکن
باکوتاهترینزمانممکناست.

 15متر رسوب
پشت سد تاریخی!
ســد تاریخی فریمان در  12کیلومتری
شــهر فریمان یکی از آثار تاریخی استان
اســت که نقــش بســزایی در کشــاورزی
این شهرســتان دارد،این ســد در اسفند
 79در فهرست آثار ملی قرار گرفت و در
دورههای صفوی و قاجار مرمت شد ...

عکس :خراسان  /اصغری

مدیرکلبحرانازاختاللبرقدر
 7شهرستانو 40روستاخبرداد
اماسخنگویشرکتبرقگفت
مشکلحاد نبوده است

گزارشیدربارهوضعیت
سدفریمان،یادگار
دورهصفویهکهاینروزها
نفسهایآخرشرامیکشد

صفحه۸

انفجا ر جمعیت زائران در نوروز

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران
اســتانداری گفت :مشــهدالرضا در نــوروز ۱۴۰۱
با تراکــم ســفرها و انفجار جمعیــت زائــران مواجه
خواهد شد .به گزارش ایرنا ،حجت االسالم حجت
گنابادی نژاد در نشســت بررســی شــبکه مســائل
زیارت از مبدأ تا مبدأ با حضور تشــکل های مردمی
امر به معروف و نهی از منکر افزود :مردم کشورمان
دو ســال محرومیــت از تحویــل ســال در حــرم امام
رضا(ع) را از سرگذرانده اند و از سوی دیگر مناسبت
یکمسئولدروزارتبهداشتمطرحکرد:

خراسان رضوی پنجمین استان از نظر ابتال به «سالک»

رئیس گــروه مدیریــت بیماریهای قابــل انتقال بین
انســان و حیوان وزارت بهداشــت ،توضیحاتی درباره
بیماریسالکارائهکردوگفت:ازابتدایسال۱۴۰۰
تاانتهایآذرامسال۱۰،هزارو ۵۰۸بیمارجدیدمبتال
به ســالک در کشور شناســایی شــدهاند و استانهای
اصفهان،فارس،خوزستان ،سمنان ،خراسانرضوی
وگلستانبیشترینمواردابتالبهاینبیماریراداشتند.
دکتر بهزاد امیری در گفتوگو با ایسنا ،درباره بیماری
ک گفت :سالک یک بیماری
لیشمانیوز جلدی یا سال 
انگلیاستکهازنیشیکپشهکوچکبهنامپشهخاکی
بهانسانمنتقلمیشود،درصورتیکهپشهآلودهباشد

هنگام خونخواری این انگل را به بدن انســان انتقال
ِ
ســالک مرطوب یا روســتایی،
میدهد .منشــأ شــیوع
جوندگان یا موشهای صحرایی هستند که این انگل
از بدن آن ها به این پشههای ماده انتقال پیدا می کند.
پشه خاکی به النه جوندگان وارد می شود و از خون آن
هاتغذیهمیکند.ویاظهارکرد:بهترتیباستانهای
اصفهان،فارس،خوزستان ،سمنان ،خراسانرضوی
و گلستان بیشترین موارد ابتال به ســالک را طی سال
 1400داشــتند .وی افزود :چنان چــه محل زندگی
پشهخاکییامخزناینبیماریبهمحلزندگیانسان
نزدیک باشد ،احتمال شــیوع بیماری در انسانها هم

مدیرکلحوزهوزارتیوزارتصمتخبرداد:

جمع بندی طرح آمایش صمت خراسان رضوی تا پایان1400
درد دل های بخش خصوصی درجلسه معارفه مدیرکل جدید صمت

مراسمتودیعومعارفهرئیسسازمانصنعت،معدنو
تجارت استان روز گذشته با حضور جمعی از مدیران
و تشکلهای خصوصی برگزار شد و طی این مراسم،
رجبی به عنوان رئیس سازمان صمت استان معارفه
و از خزاعی سرپرست سابق این سازمان تقدیر شد.
مدیرکل حــوزه وزارتی وزارت صمت نیــز که در این
مراســم حضور داشــت از جمــع بنــدی نهایی طرح
آمایش صنعت ،معدن و تجارت استان تا پایان سال
خبر داد .بــه گــزارش «خراســان رضوی» ،شــهاب
جنابی در این مراســم اظهار کرد :اهمیت ســازمان
صمت اســتان بر کســی پوشیده نیســت و درکشور
جایگاه قابل توجهــی دارد .وی افــزود :وزیر صمت
در قالب برنامه مشــخصی کارها را دنبال میکند و
برنامهایشاملچندسطحازقبیلبرنامههایکوتاه
مدت و فوریت دار ،پروژه های تحولی شــامل 106
عنوان پروژه ،طرح آمایش ســازمان صمت خراسان

رضوی و استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها براساس
گام دوم انقــاب به مجلس داده شــده بــود .وی در
تشریح طرح آمایش صمت اســتان نیز گفت :در این
طرح تالش بر این است که با استفاده از ظرفیتهای
موجــود و بــا همفکــری ذی نفعان اصلــی که بخش
خصوصی جزو اصلــی آن اســت ،تا پایان ســال این
برنامه نهایی شود که استاندار از این طرح و اجرایی
شــدن آن حمایت کردنــد ،در این طرح حــوزه های
فعالیتی و فرصت ها و چالش ها به دقت تشریح شده
است .رجبی رئیس جدید سازمان صمت استان نیز
گفت :بزرگ ترین وظیفه صنعت ،معدن و تجارت را
میتوان در شعار سال که همان تولید ،پشتیبانی ها
و مانع زدایی هاست ،دانست .وی ضمن بیان اینکه
طــرح ســرمایهگذاری خارجــی از اولویتهاســت،
افزود :ما آمدیم تا شرایط را برای فعالیت بهتر فعاالن
این حوزه فراهم کنیم .سعی میکنیم جلسات را در

نجات
 ۲مصدوم
 ۲روزپساز
حادثه
رانندگی
صفحه۷

یکمسئولدرصمتاستان
اعالم کرد:

سرپرستمعاونت امور زائران استانداریباتاکیدبرضرورتپیشبینیتمهیداتالزم مطرحکرد:

های مذهبــی ماه رجــب ،آرامش نســبی ناشــی از
کنترل همــه گیــری کرونا ،گرانی ســفر بــه اماکن
مقدس خارج از کشــور و همچنین آغــاز ماه مبارک
رمضان در نیمه فروردین ماه موجب افزایش و تراکم
ســفرهای زیارتی به مشهد خواهد شــد .وی گفت:
البته نهادهای خدمت رسان اقدامات الزم را انجام
خواهنــد داد اما باید پیــش بینی درســتی از میزان
حضور زائــران نوروزی در مشــهد انجام شــود .وی
تصریح کرد :در دهه آخر صفر هماهنگی الزم میان

۱

برخی نهادها وجود نداشت و صدای واحدی از آنها
شنیده نشد ،در حالی که پیش بینی برای میزبانی
از یک میلیون مسافر در مشــهد صورت گرفته بود،
شاهد ورود چهار میلیون مســافر در دهه پایانی ماه
صفر به مشهد بودیم .گنابادی نژاد ،همچنین امر به
معروف را موضوعی فرابخشی و گسترده دانست و
افزود :مسئله امر به معروف در بخش زیارت فقط به
عفاف و حجاب مســافران خالصه نمی شود ،گران
فروشــی ،عرضه کاالی غیراســتاندارد و مواردی از

این دست نیز منکر محسوب می شود که باید برای
ارائه خدمات به زائران  ،تشــکل های مردمی امر به
معروف به آن توجه کنند .وی با بیان این که موضوع
حجاب در کشور آسیب دیده است ،افزود :متدینان
و مذهبی ها حاضر نیستند وجود فضای نامناسب از
نظر حجاب را در مشــهد به واسطه حضور مسافران
توجیه کنند ،از این رو جریان امر به معروف با رعایت
سلسله مراتب قانونی و شرعی باید در نوروز ۱۴۰۱
فعال شود.

افزایش مییابد ،این نوع پشــه تا حدود  ۲کیلومتر هم
توان پرواز دارد و میتواند هنگام خون خواری انگل را
به انسان منتقل کند ،به این ترتیب ناحیهای که توسط
پشــه گزیده میشــود ،عفونی شــده و پــس از چند ماه
کم کم ضایعات پوســتی که ابتدا مانند جوش اســت و
سپس به زخم تبدیل میشــود ،ایجاد خواهد شد .این
زخمها عموما مزمن است و اگر به عفونت ثانویه تبدیل
شود خیلی شدیدتر خواهد شد ،در غیر این صورت هم
حداقلچندینماهزمانمیبردتاالتیامیابد.امیریدر
خصوصراههایدرمانسالکنیزاظهارکرد:خدمات
تشــخیصی و درمانی این بیماری به صورت رایگان در
مراکز بهداشتی و درمانی انجام میشــود ،ابتدا برای
تشــخیص بیماری از زخم ایجاد شــده در بــدن فرد که
پس از گذشت ۱۰روز بهبود نیافته است ،نمونهگیری

میکننــد و تشــخیص میدهنــد عامــل زخــم ،انگل
بیماریزای سالک اســت یا خیر ،در صورت تشخیص
سالک سه روش درمانی پیش روی پزشک وجود دارد،
در روش اول اگر زخــم کوچک و موضعی باشــد با یک
دستگاه،موضعمدنظررابانیتروژنمایعسردمیکنند
کهانگلازبینبرود،درروشدومکهترموتراپینامدارد
به موضع زخم دما میدهند ،روش سوم و استانداردی
کهدرمراکزبهداشتیودرمانیانجاممیشود،استفاده
از داروی گلوکانتیم به صورت آمپول است که در محل
زخــم تزریق میشــود .امیــری ادامــه داد :در برخی از
بیماران که سیســتم ایمنی ضعیفتری دارنــد ،زخم
ناشیازگزشپشهمیتوانددرکلبدنمنتشرشود،در
اینافرادکهزخممنتشرشدهاستآمپولگلوکانتیمبه
صورتعضالنیتزریقمیشود.

محل صنایع و شــرکت ها برگزار کنیــم زیرا من زیاد
پشتمیزنشیننیستم.

ولیهرجابخشخصوصیفعالیتمیکندافتخارات
زیادی خلق شده است اما جایی که شما مدیر دولتی
گذاشــتید افتضاح به بار آوردند .وی تصریح کرد :در
انتصابها تخصــص را مالک قــرار دهید و سیاســی
کاری نکنیــد تا بتوانیم مشــکالت موجود را
هرچهسریعترحلکنیم.خزاعی،سرپرست
پیشــین ســازمان صمت اســتان نیــز گفت:
هشــت ماه قبل سرپرســتی این ســازمان به
بنده واگذار شــد و متاســفانه ظرف هشــت
ماه گذشته کشــتی صنعت ،معدن و تجارت
توفانی بــه خودش دید کــه در عمرمدیریتی
هیچ رئیس سازمانی چنین توفانی را شاهد
نبود ولی به لطف خدا و عنایت امام رضا (ع)،
تــاش همــکاران و بخش خصوصــی از این
توفانعبورکردیم.ویخاطرنشانکرد:بنده
و همکارانم تالش کردیم امور ارباب رجوع را
تسهیل کنیم و در این مسیر ،توسط بعضی از
دستگاه های نظارتی نیز توبیخ شدم و این را
برای خودم بــه عنوان یک افتخار محســوب
می کنم.

•هرجا مدیر دولتی گذاشتید ،افتضاح به بار
آوردند

نایب رئیس خانه صنعت و معدن کشور نیز در بخشی
از این مراسم خطاب به مسئوالن کشــوری و استانی
صنعت ،معدن و تجارت گفت :بدترین چیز در زندگی
بالتکلیفــی اســت ،مــا بــه عنــوان بخــش خصوصی
نمیدانیمدراینکشورکجایکاریم،بخشخصوصی
را تعیین تکلیــف کنید ،تا کی داد بزنیم و هیچ کســی
گوش نکند؟ شعار ندهید که ما میخواهیم پشتیبانی
کنیم ،کدام پشتیبانی؟ کدام مانع زدایی؟ مصداقی
بگویید چقدر پشــتیبانی کردید .حسینی افزود :یک
خودروســاز چینی به نام مدیران خودرو به این کشور
آمــده و خودرویــی را بــه  60هزاردالرمی فروشــد در
حالــی که همیــن خــودرو در چین بــه  19هــزار دالر
فروش می رود ،دســتگاه های نظارتی کجا هستند؟
مدیران خودروســازها را دولت و وزارت صمت تعیین
میکند و خودروی گران و ارابه مرگ ساخته میشود،

کاهشقیمتبرخی
نوشیدنیها درپی اجرای
طرح الزام درج قیمت

کارشناسمسئولنظارتبرکاالوخدمات
سازمان صمت استان گفت :از زمان آغاز
اجرای طرح الزام درج قیمت روی کاالها
ازبخشتولیدتاکنوننرخنوشیدنیهابه
ویژهبطریهایآبمعدنیدراستانروبه
کاهشگذاشتهاست.اخواندرگفتوگو
با ایرنا افزود :در پی اجرای طرح ملی درج
قیمت تولیدکننده روی کاالهــا ،طی دو
مرحله تاکنون  ۲۴قلم کاال مشمول درج
قیمت شده است .وی تصریح کرد :از۲۴
قلم کاالی مزبور ،واحد تولیدی برخی از
آن ها از جمله نوشــیدنی ها ،شوینده ها و
برخی مواد غذایی دیگر در استان مستقر
اســت که قیمت روی کاالها نصب شــده
و این موضوع نــرخ آب معدنی ،نوشــابه و
برخیاقالمدیگررادراستانکاهشداده
است .اخوان گفت :به عنوان مثال قیمت
هر بطــری آب معدنی یک و نیــم لیتری از
 ۶۰هزار ریــال به ۴۰هــزار ریال و قیمت
هر بطری  ۵۰۰سی .ســی آب معدنی از
 ۴۰هزار ریــال به  ۲۰هــزار ریال کاهش
یافتهاست.ویافزود:باالزامیشدندرج
قیمتکاالتوسطتولیدکنندگان،تخفیف
های غیرواقعی فروشــگاه هــای زنجیره
ای نیــز حذف خواهد شــد و ایــن موضوع
کامال در فروشگاههای زنجیره ای استان
مشهوداست.

