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سال سی و چهارم

گواهینامههای سمینارها و کنگرهها نامعتبر است

سمینارها و کنگرهها را هم مورد تأیید ندانست.
پیگیریهای ما مشخص کرد سازمان ملیاستانداردضمن
اعالماینکهگواهینامههایصادرهدرهمایشها،سمینارها
و کنگرهها معتبر نیست ،در ادامه این اطالعیه آورده است:
براساس اعالم مرکز ملی تأیید صالحیت ایران ،تبلیغات
نامتعارف برای صدور گواهینامه در همایشها ،سمینارها

عقیل رحمانی نماینده کارگروه هماندیشی نظارت و
پیشگیریازوقوعجرایمآموزشیخراسانرضویازنامعتبر
بودن صدور انواع گواهینامهها در همایشها ،سمینارها
و ...خبر داد .دکتر علی جهان در این خصوص به قدس
گفت :چندی پیش نیز مرکز ملی تأیید صالحیت ایران،
تبلیغات نامتعارف برای صدور گواهینامه در همایشها،

حادثه درمانور ایمنی مدارس بجنورد

خط قرمز

◾

◾اقدام به موقع لغو پرواز مستقیم به آفریقا
روز گذشته نیز رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد
در این خصوص گفت :متأسفانه سویه اُمیکرون
نگرانیهای زی ــادی را ایجاد کــرده اســت؛ جهش
صورت گرفته در این سویه روی پروتئین اسپایک

و کنگرهها مورد تأیید این مرکز نیست.
نهادهای گواهیکننده با اعتبار این مرکز ،فقط با نام ثبت
شده در گواهینامه ،امکان ارائه فعالیت در دامنه فعالیت
درج شــده در گواهینامه خــود را دارن ــد و اج ــازه معرفی
شرکتهای دیگر به عنوان همکار ،بازاریاب و ...برای ارائه
فعالیت با اعتبار این مرکز را ندارند.

برای اصالح سرد ر مدارس ،مکاتبهای داشتیم و
هشدارهای الزم نیز داده شد ،اما مسئوالن آموزش
و پرورش هیچگونه توجهی به این هشدارها
نداشتند ،آتشنشانی مسئولیت خود را در این
مورد انجام داده است.

خودروی آتشنشانی شهر بجنورد هنگام ورود به
یک هنرستان با سردر مدرسه برخورد کرد.
مهدی جعفری ،مدیرعامل آتشنشانی بجنورد
گفت :در سال  ۹۷با آموزش و پرورش استان

رئیس ســازمــان نظام پزشکی
مشهد با اشاره به ظهور سویه
جدید کرونا در آفریقا گفت:
واکسیناسیونهمچنانتنهاراه
مؤثر مقابلهبا کروناست.
به گزارش قدس ،چند روز پیش
بود که رسانهها از تولد سویهای جدید از ویروس
جهش یافته کرونا با نام «اُمیکرون » خبر دادند .در
همینزمینهرئیسمرکزتحقیقاتویروسشناسی
دانشگاه شهید بهشتی به یکی از رسانهها گفت:
سویه جدید ویروس کرونا «اُمیکرون» دارای تعداد
زیادی جهش است که برخی از آنها نگرانکننده
هستند و به نظر میرسد با توجه به چرخش سریع
ایــن واریــانــت ،از قــدرت سرایتپذیری باالیی نیز
بــرخــوردار باشد .وی اف ــزود :در طبقهبندی انــواع
ویــروس کرونا نوعی که با افزایش قابلیت انتقال،
عفونتیامقاومتدربرابرواکسنهاهمراهباشددر
گروه سویههای نگرانکننده قرار میگیرد و سازمان
بهداشت جهانی سویه  ۱.۱.۵۲۹.Bویــروس کرونا
را بهعنوان سویه نگرانکننده طبقهبندی کــرد و
آن را اُمیکرون ( )Omicronنامید .به گفته این
ویروسشناس،سویهاُمیکرونشاخصههایگریزاز
سیستمایمنیرادارد.ویتجربهبازگشاییوکاهش
محدودیت عجوالنه در برخی کشورهای اروپایی را
تجربه تلخی توصیف کرد و پرهیز از بازگشاییهای
عجوالنه و رفع محدودیتها تا رسیدن به حداقل
زنجیره انتقال را خواستار شد.

ویژهنامه 4063

واکسیناسیون تنها راه مؤثر مقابله با ُامیکرون

سویه سریع کرونا را بشناسیم

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد :متأسفانه سویه اُمیکرون نگرانیهای
زیادی را ایجاد کرده است؛ جهش صورت گرفته در این سویه روی پروتئین
اسپایک اتفاق افتاده که احتمال کاهش اثربخشی داروهای ضد ویروسی و
واکسنها را به دنبال دارد.

گزيده

آفریقایی الزم بوده و بررسی دقیق و قرنطینه کامل
برای افرادی که به این کشورها سفر داشتهاند نیز
باید در دستور کار قرار گیرد.

اتفاق افتاده که احتمال کاهش اثربخشی داروهای
ضد ویروسی و واکسنها را به دنبال دارد ،اما با وجود
این احتمال ،تنها راه مقابله با این سویه همچنان
واکسیناسیون ،استفاده از ماسک و رعایت فاصله
اجتماعیاست.
وی همچنین افزود :اقدام به موقع ستاد ملی مقابله
با کرونا مبنی بر لغو پروازهای مستقیم از کشورهای
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افزود :سویه دلتا در پیک پنجم سهمگین بود و آمار
متوفیان خود گواه این مدعاست امیدوارم با گرفتن
تدابیر الزم پیک جدیدی را تجربه نکنیم.
دکتر صداقت به موضوع بازگشایی مــدارس نیز
اشاره کرد و افزود :آمارها حکایت از استقبال خوب
فرهنگیان از واکسیناسیون دارد در حال حاضر
91درصد فرهنگیان دز نخست واکسن و 75درصد
دز دوم را دریافت کردهاند 85 .درصد دانشآموزان
باالی 12سال نیز دز نخست و 57تا 60درصد نیز دز
دوم واکسن را دریافت کردهاند .اما نقطه ضعف ما
مقاطع تحصیلی ابتدایی است که هنوز واکسنی
بــرای استفاده در ایــن گــروه سنی در کشور ارائــه
نشده است.
وی بــا اشـ ــاره بــه بــازگـشــایــی مـ ــدارس بــا تــوجــه به
ضعفهای آموزش مجازی و همچنین وارد آمدن
فشارهای روحی و روانی به دانشآموزان ،والدین و
کادر آموزشی ،گفت :بیتردید بازگشایی مدارس
به لحاظ اجتماعی یک ضــرورت اســت امــا اینکه
این بازگشاییها در چه شرایطی و با چه سطحی
از رعایت دستورالعملها اتفاق بیفتد بسیار حائز
اهمیتاست.ویبااشارهبهاینکهبهطوراستاندارد،
در شرایط همهگیری کرونا ،تهویه هوا باید  6بار در
هر دقیقه صورت گیرد؛ گفت :به نظر میرسد در
بیشترمدارسچنینتهویهمطبوعیوجودنداشته
باشد و تنها راه تهویه هوا در موارد بسیاری پنجره
کالسهاست و بــا توجه بــه اینکه در فصل سرد
سال به سر میبریم خود میتواند موجب ابتال به
سرماخوردگی و تبعات ناشی از آن باشد.
دکتر صداقت در پایان خاطرنشانکــرد :اگرچه
اطالعاتدرموردسویهاُمیکرونهنوزکاملنیست،
اما نباید جانب احتیاط را از دست داد و نسبت
به بازگشاییها به خصوص بازگشایی مــدارس
عجلهکرد.

ممـتاز ایران

قالی شویی

سرویس دهی
تمام نقاط شهر

/1405577ج

/1404252پ
/1407875ط

/1400970ط

تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قصابی و دامداری

دامداری مقدم

/1404113ط

/1407915ط

09151135477-09052375501
09159098896-09030574983

وصل اگو

تشخیص ترکیدگی
ونم زدگی بادستگاه

پیروزی 38764467
ســجاد 38764468
فردوسی 38825264
کوهسنگی 38825264
مطهــری 37285670
معلــم 38764467
وکیل آباد 38764467
عبــادی 37285670
هاشمیه 38825264
هفت تیر 38764467

/1405747ج

قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن
به روش کام ًال اسالمی
با سرویس رایگان

/1400939ط

شستشوی اسالمی

مشهدالرضا
ترمیم کف سرویس بامصالح

/1404165ج

قالیشویی

37649518
37339600

/1408304ج

قالیشویی

/1407077ط

ایام تعطیل09155086122

میالد
37314600

لوله بازکنی

/1404989ج

 %100اسالمی
سرویس دهی
به تمام نقاط شهر

رفو
گری

38421086-38716277
37242125-37659429
36098693-36099035
32121288-32794264

نعیمی

باالترین قیمت

09159829884

/1408134ط

32716830
32511320
33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

آبکشی اسالمی با ضمانت بیمه

آهن آالت تخریبی
دروپنجره
لوازم انباری شیرآالت

اجناس کرایه
/1405973ط

قدس

تمام مناطق09151008325

www.khadamatsaeed.ir

09035480162

کرایهچی

در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

/1403777ج

قالیشوئی

هاشمیه 38815136
37660998
سجاد
احمدآباد 38459407
36032154
معلم
امام رضا 38552579
وکیل آباد 35015132
کوهسنگی 38452905
قاسم آباد 36652284
پیروزی 38815136

خریدضایعات
خاوری

مصطفی

صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف لوکس
فرش  ، Lcd،رقص نور ،باند و....

رضاشهر
38765120 - 09157775600
مطهری شمالی
37323700 - 09151103700

09150300026

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع میرســاند آقای محمد زینلی سید آباد
دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7384
به نشــانی :جاده خین عرب شــهرک بهار نبش
بهار  16امالک قائم بهار
مش��ارالیه قصد کنارهگیری از ش��غل خود را
دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر
مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند است
جهت تسویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30
روز از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوقالذکر
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند .الزم به توضیح اس��ت در
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از
مشارالیه ،اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای
احتمالی بعدی نخواهد داشت.
/9910521ج

ستاره شرق

قالیشویی و مبلشویی

09153012080
09332929495

%100تضمینی

منشی خانم

تلفن تماس دفتر مشاور امالک09159172477 :
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

/1408319ر

مدیریت :مهندس یاوری مهر 0915 123 6889، 0902 123 6889

%50تخفیف

تشخیص با دستگاه

آهن ،آلومینیوم،
مس ،برنج
کارتن ،الک و غیره

با لهجه عراقی و سوری برای
بازار ،هتل ،سفر و ...
آموزشگاه سنجش 09154188220

متفرقه

آشــنا بــه حســابداری جهت
همــکاری در دفتــر فــروش
مصالــح ســاختمانی واقع در
بلوار توس نیازمندیم.
/1407531ط

طوس

بوبدون خرابی

09157137499-36660883

آموزش عربی-انگلیسی

خرید ضایعات

خرید و فروش
ضایعات

در تمام نقاط شهرمشهد
بنز ده چرخ و بنز ده تن

09304386194
09012543661

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

منشی و تایپیست

آژانسهای مسافرتی

/1408115ح

رفع نم و

تخلیه چاه سعید

کیش
قشم

تضمین پایین ترین نرخ تور

37604809

3

در شهر

/1404992ج

منصف

استاندار خراسان رضوی صبح روز گذشته
در دی ــدار سفیر اتــریــش گفت :ایــن استان
در خطمقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد
و الزم است کشورهای اروپایی در این حوزه
همکاری و مشارکت بیشتری کنند .نظری در
دیدار با «ولف دیتریش هایم» سفیر جدید
اتریش در ایران بر رعایت حقوق بینالمللی
کــشــورهــا تــأکــیــد ک ــرد و گــفــت :امــیــدواریــم
مسائل مــربــوط بــه تحریم بــرطــرف شــود تا
بتوانیم روابط خوبی با همه کشورها از جمله
اتریش برقرار کنیم.
به گزارش ایرنا ،سفیر جمهوری اتریش در ایران
نیز در این دیدار گفت :روابط دو کشور بسیار
دیرینه بوده و به چند قرن پیش بازمیگردد که
در چند دهه اخیر به صورت نزدیک و فشرده
پیگیری شده است.
ولف دیتریش هایم افزود :برای ما شهر مشهد
و به طور کلی استان خراسان رضوی به دلیل
تحوالت چند ماه اخیر در کشور افغانستان
مورد توجه زیادی قرار دارد.
همچنین معاون نمایندگی وزارت امور خارجه
در شــمــال ش ــرق کــشــور گــفــت :سفر سفیر
اتریش به مشهد با هدف رایزنی درخصوص
توسعه همکاریهای اقتصادی انجام شده
است .دیدار با شهردار مشهد ،نایب رئیس
اتاق بازرگانی خراسا ن رضوی و همچنین دیدار
با استاندار خراسانرضوی از جمله برنامههای
سفیر اتریش در سفر دوروزه به مشهد است.

آموزشگاههای
تخصصی

ضایعات آهن ،آلومینیوم ،مس
برنج ،چدن و غیره به
باالترین قیمت روز خریداریم

لوله بازکنی

همه نقاط شهر
شستشوی کام ًال اسالمی
قالیشویی و مبل
فارمد با دستگاههای تمام
شویی بزرگ
اتوماتیک ،متخصص در
مبل شویی
شستشوی فرشهای
تخصصی
دست باف و ماشینی
نانو
مواد
با
ر
شعبه  :1بین
و
نفیس
فوگ
 % 100تضمینی
دالوران  47و 49
فیلم شستشوی قالی خودتون رو ببینید .ری
شعبه  :2نبش سرافرازان 38766276 ، 38792729 8

/1400972ط

تخلیه چاه
لولهبازکنی و رفعنم

سفیر اتریش با استاندار
خراسان رضوی دیدار کرد

ضایعات فالح

ضایعات فلزی
برادران آهنگر

سردار فرشید،
فرمانده انتظامی
خراسان جنوبی به
صداوسیما گفت:
مأموران ایست و
بازرسی سهلآباد
شهرستان نهبندان
هنگام بازرسی از یک
کامیون ۱۵ ،تن زیره
بدون مجوز حمل به
ارزش  ۲۵میلیارد و
 ۵۰۰میلیون ریال
کشف و یک نفر را
دستگیر کردند.

با رویکرد مسائل اقتصادی

/1405858ط

38705347 - 32701313
تحت پوشش بیمه ایران 37490284-36612764
37490231-37329705-37336060
33851235 - 32426635
 35130473-32762877ایام تعطیل 36612586-38822500 09155092518
سرویس سراسر شهر رفوگ
ری  32298080-35024040شستشو  %100اسالمی  32765551-32135956ایام تعطیل 09155004693 - 09025004693

زیره قاچاق به
مقصد نرسید

اقتصاد

آترینا پرواز

عدالتیان

وی با اشاره به اینکه سویه اُمیکرون چهار تا پنج برابر
نسبت به سویه دلتا سرایتپذیری بیشتری دارد؛

وی با بیان اینکه روز گذشته مانور زلزله در
هنرستان اندیشه بجنورد برگزار شد ،افزود :در
این مانور جلو خودرو آتشنشانی از د ِر هنرستان
عبور کرد اما قسمت انتهای ماشین یا همان مانیتور
ماشین آتشنشانی با سردر برخورد کرد و موجب

حادثه شد که خوشبختانه منجر به مصدومیت
فردی نشد .وی اضافه کرد :گاز و برق مدرسه پیش
از مانور قطع شد اما اگر این حادثه در واقعیت رخ
میداد ،به طور قطع دردسری جدی ایجاد میشد و
امکان به خطر افتادن جان شهروندان وجود داشت.
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قالی و مبل شوئی

◾

◾سرایتپذیری چند برابری اُمیکرون

همچنینسازمانملیاستانداردازذینفعانوعالقهمندان
درخواست کرد ،پیش از مراجعه و واگذاری کار به هر نهاد
گواهیکننده ،نسبت به صحت تأییدیههای الزم از مراجع
ذیصالحاطمینانحاصلوبرایکسباطالعاتبیشتربه
پورتالاطالعرسانیمرکزملیتأییدصالحیتایرانمراجعه
یا با این مرکز تماس حاصل نمایند.

خبر
روز

