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یکمسئولدرصمتاستان
اعالمکرد:

کاهشقیمتبرخی
نوشیدنیها درپی
اجرای طرح الزام
درج قیمت
صفحه۷
فرماندهیگانحفاظت
محیطزیستخراسان
رضوی اعالم کرد:
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حسامالدینآشنامطرحکرد:

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

 3سناریو برای آینده
مشهد
صفحه۷

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

انفجارجمعیتزائراندرنوروز

ثبتنام سفر سوریه
در مشهد امکانپذیر
شد
صفحه۲

صفحه۷

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

صفحه۷

 2واکنش متفاوت
درباره اختالالت برق
در سیالب اخیر

صفحه۸

خبر
جامعه

انجامنخستینعمل
جراحیکاشتسمعک
گوش میانی در مشهد
نخستین عمل جراحی فوق تخصصی
کاشــت ســمعک گوش میانی در مرکز
آموزشی پژوهشــی قائم(عج) از مراکز
زیــر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد با موفقیت انجام شد .به گزارش
وب دا ،بــرای نخســتین بــار در شــرق
کشــور به همت متخصصــان و اعضای
هیئت علمی گروه گوش و حلق و بینی
و تیم کاشــت حلزون بیمارســتان قائم
(عج) ،عمل جراحی کاشــت ســمعک
گوش میانــی از نــوع ســاندبریج برای
یک خانم میان ســال و جراحی کاشت
سمعک استخوانی در جوان ۱۷ساله با
موفقیت در بیمارستان قائم(عج) انجام
شــد .معاون توســعه مدیریــت و منابع
مرکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی قائم
(عج) اظهار کــرد :با انجــام غربالگری
مناسب در ســنین پایین و شناسایی به
موقع نوزادانــی که دچار کم شــنوایی
هستند ،می توان با مداخالت درمانی
بــه موقــع و برنامه هــای توانبخشــی
مناسب ،به رفع مشکل این افراد کمک
کرد .خداپرســت افزود :ســمعک یک
سیســتم تقویــت صداســت کــه بــرای
درمــان بیشــتر بیمــاران کمشــنوا می
توانــد اســتفاده شــود ولــی در برخــی
مــوارد بیمارانــی هســتند که بــه علت
نواقص مادرزادی در گوش خارجی یا
مشکالت مجرای گوش ،نمیتوانند از
ســمعکهای معمولی استفاده کنند و
متخصصان برای رفع مشکل این افراد
از ســمعکهای قابل کاشــت به کمک
اعمال جراحی استفاده می کنند.
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 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

نجات ۲مصدوم ۲روزپس از حادثه رانندگی
شــجاعی مهر /مصدومــان یک حادثــه رانندگی
که خودرویشان در مسیل سیالبی سقوط کرده
بــود پــس از دو روز در منطقه ســروالیت نیشــابور
پیدا شدند.
به گزارش روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی و
خدمات ایمنی شــهرداری نیشــابور این خودروی
حادثه دیده به علت سرعت زیاد در حوالی روستای
گلبیــن حــدود ۷۰کیلومتری نیشــابور از مســیر
منحرف شــده و در یک مســیل ســیالبی به عمق
حدود ۱۰متر سقوط کرده بود .این حادثه زمانی

اتفــاق افتاده که جــاده کامال خلوت بوده وکســی
متوجه آن نشده است.
بســتگان مصدومــان این حادثــه پــس از طوالنی
شــدن غیبت آنها با همکاری نیروی انتظامی و با
استفاده از هلیشات در طول مسیر به جستوجو
میپردازند و پس از ساعتها جست وجو آنها را در
یک مسیل که بر اثر سیالبهای اخیر عمیق شده
پیدا میکنند.
در این حادثه راننده خودرو بر اثر شــدت جراحات
فوت کرده و همسر و دختر او مصدوم شدهاند.

سرپرست فرمانداری نیشابور معارفه شد
شــجاعی مهر /طی مراســمی با حضور سرپرست
معاونت سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی اســتانداری
خراســان رضوی از زحمات علیرضا قامتی فرماندار
سابقنیشابورتجلیلوابوطالبجوانفرماندهسابق
ناحیه مقاومت ســپاه تربت جام به عنوان سرپرست
فرمانداری شهرستان نیشابورمعارفهشد.
سرپرســت معاونــت سیاســی امنیتــی اســتانداری
خراســان رضوی در این مراســم گفــت :فرصتی در
دولت جدید فراهم شــده تا نوکری و خادمی مردم را
انجام دهیم و باید دقت کنیم این فرصت ها به زودی
سپریمیشود.
ســید هادی طباطبایی افــزود :در خصوص انتخاب
فرمانــدار نیشــابور و ســایر فرمانــداران اســتان ما از
مشــورت بزرگان اســتفاده می کنیم اما توصیه مقام
معظم رهبری به نمایندگان این بوده که وارد فضای
اجرایینشوند.

وی ادامــه داد :در همین زمینه ما نیــز از نمایندگان
مشورت گرفته و میگیریم ولی در نهایت کسی را به
عنوان فرماندار میخواهیم و قطعا نمایندگان نیز به
اوکمکخواهندکرد.
وی با بیان این کــه درنهایت مجموعه وزارت کشــور
گزینه اجرایی را برای نیشابور انتخاب کرد افزود :از
وزارت کشــور اجازه گرفته ایم در اســتان حکم های
سرپرســتی را تا زمانی کــه وزارت کشــور حکم های
فرمانداریراصادرمیکندداشتهباشیم.
سرپرستفرماندارینیشابورنیزدراینمراسمگفت:
اگر قرار است توفیقی در شهرســتان حاصل شود به
تنهایی ممکن نیست و مستلزم همکاری و همراهی
همهاست.
ابوطالــب جوان افــزود :بــا ظرفیت های موجــود در
شهرستان نیشــابور امکان پیشــرفت وجود دارد که
نیازمنداقدامانقالبیوجهادیاست.

رئیسمرکزمدیریتشبکهبهداشت،درمانوآموزشپزشکیوزارتبهداشت:

پروژه های ناتمام حوزه سالمت تربت جام در اولویت تامین اعتبار قرار دارد
حقــدادی  /رئیــس مرکــز مدیریــت شــبکه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در مناطق
کمبرخورداراولویتها تامیناعتباربرایپروژههای
ناتمام بهداشتی-درمانی خواهد بود تا هر چه سریع
تر شاهد رفع بخشــی از محرومیت ها در این مناطق
باشیم.
دکتر مصطفی رضایی در حاشــیه بازدیــد میدانی از
مراکز بهداشتی و اجرای طرح واکسیناسیون افزود:
سفر به تربت جام در راستای اهداف وزارت بهداشت
در خصــوص بررســی و ارتقــای خدمــات ســامت و
بازدیدازمناطقکمبرخوردار،بررسیمیدانیازروند
ارائه خدمات سالمت و بررســی پروژه های عمرانی و
زیرساختهایارائهخدماتدراینمنطقهبود.
وی بــا قدردانــی از عملکرد دانشــکده تربــت جام در

حوزهسالمتتصریحکرد:دربررسیهایانجامشده
از دانشــکده و مناطق تحت پوشــش تربــت جام جزو
دانشگاههایسرآمداستکهدر همهمباحثمرتبط
باحوزهسالمت،کنترلوپیشگیریبیماریکرونا به
نحوخوبومطلوبیخدماتارائهمیدهدواگرشاهد
پیک جدیدی از کرونا باشیم دانشگاه پاسخ مناسبی
برایمقابلهبابیماریخواهدداشت.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزشپزشکیگفت:شاهدآیینافتتاحمرکزخدمات
جامع سالمت روستایی در روســتای کاریز نو کاللی
بودیم،اینمرکزباحمایتوزارتبهداشت وتالشها
و زحمــات دانشــکده احــداث و راهاندازی شــده که
جمعیت قابل توجهی از خدمات بهداشتی و درمانی
آنبهرهمندمیشوند.

برگزاری یادواره 8شهید روحانی شهرستان خلیل آباد
حســین نوری  /یادواره هشــت شــهید روحانی در
حسینیهابوالفضلیروستایدهنوازتوابعشهرستان
خلیلآبادبرگزارشد.
حجت االســام حســین معصومی ،مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران خراســان رضوی در مراسم
یــادواره هشــت شــهید روحانــی کــه در حســینیه
ابوالفضلی روستای دهنو از توابع شهرستان خلیل
آباد با حضــور امام جمعه ،فرمانــدار و نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،اظهار کرد:
روحانیت مظلوم ترین قشــر مبارزان در صحنه نبرد
بودند و این روحانیت در هشــت ســال دفاع مقدس
هم مظلــوم بودنــد .وی با بیــان این که برخــی ادعا
دارند که اص ً
ال روحانیون در جبهه حضور نداشتند،
خاطرنشــان کرد ۲۵:هزار روحانی در زمان جنگ
داشتیم که ســه هزار و  ۵۰۱نفر از روحانیون نیز در
هشت سال دفاع مقدس به شهادت رسیدند .وی با
اشاره به این که تقویت روحیه در زمان پدافندی و در
کنار رزمندگان بودن در زمان آفندی از جمله نقش
های روحانیت در جبهه ها بود و حتی تعداد زیادی
از روحانیون هم اســیر شــدند ،تصریح کــرد :نقش
روحانیت در جبهه هم هدایتگر و هم کمک یار بود و
شهدایزیادیازجمعروحانیتتقدیمنظاموانقالب
اســامی شــده اســت .حجت االســام معصومی
همچنین به ۲۶دی ماه ســالروز فرار شــاه از کشور
اشاره کرد و افزود :دشمن امروز به شدت تالش می

کند تا القا کند که رضاخان و پسرش بهترین دوران
را برای کشور داشــته اند و این مظلومیت جمهوری
اســامی ایران را که ایــن همه خدمات و پیشــرفت
داشته،نشانمیدهد.ویبابیاناینکهروزانه6.5
میلیون بشکه نفت از کشــور در زمان شاه صادر می
شده در حالی که ۳۵میلیون نفر جمعیتداشتیم و
تمامایندرآمددرتهرانوگاهشهرهایبزرگهزینه
می شده اســت ،افزود :امروزه کمتر از 2.5میلیون
بشــکه نفت صادر می شــود و جمعیتی حــدود ۸۵
میلیون نفر داریم و با همه فشارها و تحریم هایی که
وجود دارد ،پیشرفت های بسیاری داریم .مدیرکل
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت:
اکثر پزشکان قبل از انقالب از کشورهای پاکستان
و هندوســتان بودند در صورتی که امروزه پزشکان
متخصصزیادیدرکشورداریم.
•شهدایروحانیسردمدارحرکتعظیم
انقالببودند

همچنین حجت االســام جواد نیک بیــن نماینده
کاشمر،بردسکن،خلیلآبادوکوهسرخدرمجلس
در ایــن مراســم بــا بیان ایــن کــه شــهدای روحانی
ســردمدار حرکــت عظیــم انقــاب بودنــد ،گفت:
شهدایروحانیعاملوعالمبودندوبههمینمنظور
در بین مردم حضور داشــتند ،اگر روحانیت از مردم
جداشود،قطع ًاروبهنابودیوسقوطخواهدرفت.

تولید آنتی بیوتیک دامی در فریمان
اصغــری  /مســئول فنــی و مدیــر تحقیق و توســعه
شــرکت داروســازی نصر فریمان گفت :برای اولین
بار در کشور پودر تزریقی «سفکوئینوم سولفات» که
از جدیدترین آنتیبیوتیکهای دامی کشور و نسل
چهارم سفالوسپورنپینهاســت در شــرکت دانش
بنیان داروسازی نصر فریمان تولید شد .به گزارش
خراســان رضوی ،ناصری گفت :مزایــا و ویژگی این
دارو ،دوره پرهیز از مصرف بســیار کوتاه آن اســت و
همین موضوع سبب شده است ،شــیر و گوشت دام

پس از مدت کوتاهی قابل مصرف انسانی باشد .وی
گفت :سفکوئینوم سولفات بهصورت پماد پستانی
برای دامها در داخل ایران تولید و مصرف میشــود
ولی فــرم تزریقی ایــن دارو که در گذشــته بهصورت
سوسپانســیون تزریقی  2.5درصد و با نام
تجاری کوباکتان وارد کشور میشد ،امروز
بهدلیلتحری مدیگرواردنمیشودوماباتکیه
برتوانداخلیایننیازداروییدامیکشور
رابرطرفکردیم.

آزادسازی 65000مترمربع از اراضی روستای ساقشک در شاندیز
بهبودی نیا /مسئول گشت مشترک شورای
حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع
طبیعی استان گفت :در چند نقطه و در سطح
بیــش از  65هزارمتــر مربع از اراضــی زراعی
و منابع طبیعی که دســتخوش تغییــر و تبدیل
کاربریوزمینخواریقرارگرفتهبود،درقالب
اجرای تبصره  2ماده  10و تبصره  1ماده ،55
رفع تخلف و قلع و قمع صورت گرفت.

به گزارش خراســان رضــوی ،رمضانی گفت:
در ادامه اقدامات پایش ،پیشگیری و عملیاتی
گشــت مشــترک شــورای حفظ حقــوق بیت
المــال در امور اراضی و منابع طبیعی اســتان
روز گذشــته بــا محوریت جهــاد کشــاورزی و
دادســتانی شهرســتان طرقبه شــاندیز34 ،
قطعه بــاغ ویــا در روســتای ساقشــک قلع و
قمع شد.

۲

نجات
 ۲مصدوم
 ۲روزپساز
حادثه
رانندگی
صفحه۱

مدیردرمانتامیناجتماعیاستان:

مشکالتحقوقیزمین
تامیناجتماعیبردسکن
حلشد
علــی نــوری /مدیــر درمــان تامیــن
اجتماعی اســتان از حل شدن مشکل
زمیــن تامیــن اجتماعــی شهرســتان
بردسکن خبر داد.
حمیــد داســتانی گفــت :هــم اکنــون
پرونــده زمیــن تامیــن اجتماعــی
شهرســتان بــرای ادامــه فراینــد فنی
و تعییــن پیمانــکار بــه ســازمان تامین
اجتماعی ارســال شــده اســت که نیاز
به زمــان دارد ولی با توجه بــه پیگیری
استان امیدواریم بتوانیم تا پایان سال
پیمانکار پــروژه را مشــخص کنیم .وی
افزود :ســازمان تامین اجتماعی برای
ارائه خدمــات به جامعه تحت پوشــش
خــود بــا مراکــز درمانــی شهرســتان
قــرارداد خریــد خدمــت دارد و در این
مراکز مبلغــی از بیمه شــده بــه عنوان
فرانشــیز دریافت می شود اما اگر بیمه
شده نیاز به بســتری و دریافت خدمات
درمانی در بیمارســتان داشــته باشد،
طبق قراردادی که با بیمارستان منعقد
شده کلیه خدمات به این بیمه گذار به
صورت رایگان ارائه می شود .داستانی
ادامه داد :اکثر خدمات سازمان تامین
اجتماعــی بــه صــورت خریــد خدمت
اســت که این خرید خدمــت به صورت
قــرارداد بــا پزشــک هــای متخصص و
مراکز درمانی و تصویربرداری است.

