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 ۶شهر خراسان جنوبی از طرح جهش مسکن جا ماندند

استاندار خراسان جنوبی بر جذب کامل سهمیه استان
در طرح جهش تولید مسکن تأکید کرد و گفت :به دلیل
کمبود زمین ۶ ،شهر استان هنوز وارد مرحله اجرایی این
طرح نشدهاند.
جــواد قناعت در حاشیه جلسه نشست فرمانداران
خاطرنشان کــرد :در ایــن جلسه ،ضمن ارائ ــه گــزارش

خبر
روز

شناسایی
 ۶۳ملک مازاد
دستگاههای
اجرایی
خراسان جنوبی

عیسی جعفری،
مدیرکل اقتصاد
و دارایی خراسان
جنوبی گفت:
۶۳ملک مازاد مربوط
به  ۹دستگاه اجرایی
در خراسان جنوبی
شناسایی شده که
از این امالک مازاد،
تاکنون  ۱۱ملک به
ارزش  ۱۱میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان
به فروش رسیده
است.
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◾ک ـ ـیـ ــت ت ـش ـخ ـی ـصــی
اُمیکرون وجود ندارد

وی اف ـ ــزود :ه ـنــوز هـیــچ کیت
تشخیصی خاص امیکرون در
کشور و دنیا وجود ندارد.
وی بــا اشـ ــاره بــه ایـنـکــه هنوز
بیش از  9میلیون نفر از واجدان شرایط واکسینه
نشدهاند ،عنوان کرد :خبر خوب اینکه پس از رصد
عالئم در محیط آزمایشگاهی محققان میتوانند
در 100روز آیـنــده واکـســن مؤثر بــر سویه جدید
امیکرون را تأمین کنند و از این جهت نگرانی وجود
ندارد .وی با اشاره به واکسنهراسی و واکسنگریزی
که در جامعه وجود دارد ،گفت :بسیاری از افراد
واکسنگریز کسانی بودند که سؤال داشتند و ما
نتوانستیم آنهــا را در بحث داشتن مسئولیت
اجتماعی در قبال مردم اقناع کنیم؛ این در حالی
است که برخی از همین افراد به طب سنتی استناد
میکنند در حالی کــه همین متخصصان طب
سنتی هم به ضرورت واکسن کرونا تأکید دارند.
ویبااشارهبهاینکهواکسیناسیونتنهاراهنجاتما
از این مصیبت است ،ادامه داد :واکسیناسیون دز
سوم و حتی چهارم خواهد آمد و افراد واجد شرایط
باید این واکسن را تا زمانی که این بیماری از بین
برود ،ادامه دهند.

◾

◾آمار نگرانکننده مهاجرت پزشکان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار
نگرانکننده مهاجرت پزشکان و آسیبهای آن
اظهار کرد :مهاجرت پزشکان هزینههای هنگفتی
به نظام سالمت کشور وارد کرده است و این یک
پدیده اجتماعی تک علتی نیست و علل مختلفی
دارد؛هرچندکمبودنتعرفههااصال ًنمیتوانددلیل
اصلی آن باشد ،اما بیتأثیر نیست.

فرمانداران درخصوص مسائل شهرستانها ،دربــاره
موضوعات متعددی بحث و گفتوگو شد.
وی ادامه داد :یکی از این موارد ،موضوع جذب سهمیه
استان در طرح جهش تولید مسکن بود که با توجه به
اقدامهای صورت گرفته ،در  ۲۵شهر استان زمینهای
الزم برای اجرای این برنامه آماده شده و نامنویسیهای

مهدی توحیدی رئیس سازمان نظام پزشکی
خراسان رضوی گفت :اکنون در شرایط خوبی از
وضعیت کرونا قرار داریم ،اما این هیزم خاموش
شده اگر رها شود عواقب خطرناکی برای جامعه به
وجود خواهد آورد.

 1جمادی االول 1443

علیرضا صداقت در خصوص سویه جدید کرونا
(امیکرون) با اشاره به اینکه کرونا تاکنون 13جهش
داشته و امیکرون سیزدهمین جهش از کروناست،
گفت :نگرانکنندهترین بخش این سویه این است
که زمان شیوع این سویه در هفت روز اول دو برابر

از مهاجرت پزشکان
تا دردس ر نسخ ه الکترونیکی

خوشرنگ

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

اجرای انواع رنگهای صنعتی

بادستگاه تمام اتومات
5سال ضمانت معتبر

/1404555ط

/1403778ج
/9911523ج

باالترین قیمت،بازدید رایگان

/9907572ج
/1404447ط

/1406955ط

/1406949ط
/1408175ج
/1400113ط

/1401649ج

/1404160ج

گازرسانی

داربست پردیس

/1404696ط

/1407070ط

/1406560ج

/1402997ج

/1404310ط

/1405859ط

/1404309ط

/1403596ج

35090900-09155181715

بدون چین و چروک

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938
32745815 ، 09154464655

قالی شوئی نیما

بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

تخصص در شستشوی فرشهای کرم ،دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135 09155099472
 %100اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن 38819211-37413197-32793502

خریدار عادالنه
علی 36570836
09105799941

رضوی

خراسان

کلیه لوازم منزل و اداری
/1400461ج

09157033742

3 6 07 2 760

تفکیککنتورونردهوآتشنشانی(ظریفیان)

 09151116733اکرمی

ایام تعطیل 09155156953

لکه گیری چای ،قهوه ،آب انار،
جوهر ،قطره آهن و ...

/1406764ط

09155038564

با بیمه مسوولیت
نصب همین امروز

عدالتیان

/1404253پ

نقاشی نظری

داربست رحمتی

گازرسانی
آتشفشانگاز

ش����اندیز

خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

مدیریت :سید علی

 %100اسالمی
سرویس رایگان

38545519
38931274
09353295701
09152142036

ایران

خرید و فروش
باغ و زمین

واحد نمونه سال88و89

38825747-38595136-37329859
33442201-33680841-32731892
32424971-32135948-9

/1408190ج

پایدار

09153185163

لوله کشی گاز

ن��رده لول��های ،تعمی��رات گاز
33640007 / 09153182411
نقد اقس��اط  /مدیریت کرمی

09157064622

1403707ج

داربست سازه

تعمیرات ،تفکیک کنتور

ویژه شاغلین درمشهد

خریدار
کلیه
لوازم
منزل
واداری
یخچالLED،
لباسشویی
قالی وغیره
ضایعات

دیه

/1400948ط

جاده قدیم و سنتو

خوابگاه

نرده لوله ای

رحمانی 09155116372

09153587292-38324530

رهن و اجاره
آپارتمان

گازرسانی

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه

36667643-09153079215

/9911767ج

09155216864

داربست

38824494

گ��لبهار

خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو(بلوارپرند)

1401721ج

روغنی،پالستیک
تضمینی توسط استادکار

 09151016288تبریزی

کارآسان ایده

نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت

جل���دک

09302978698

جه ی
ک اتحا

/1407163ط

نقاشی ساختمانی

09151115493
38696868

/1405041ط

کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی 30 ،سال تجربه ،دفتر
خراسان نما 37665344
 09158910589محبوب

کرکره ای،راهبند

خری��دار
زمین

خریدار لوازم منزل

ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/1401357ج

رنگ از شما اجراازما

09155039634

شیشه ای،جکی،ریلی

آسانسور

/14007721ط

فرهنگیان

درب اتومات

مجری کلیه سیستم های

عظیمی 09158023961

خرید و فروش لوازم
منزل و اثاثیه

مشاورین امالک

تحت پوشش بیمه ایران،

ع
سرویس دهی در تمام نقاط شهرضو در

هیچ شعبه دیگری ندارد

/1404411ط

نقاشی و کاغذ دیواری

میالد ُدر

سنگ سابی الماس شرق
سنگکاری،گرانیت،بتن،نماشویی
سند پالست،رولپالک،موزائیک

09199197160

عدالتیان
ف
وگری

/1400971ط

درهای اتوماتیک

سنگسابی ،سنگبری
و نماشویی

بازدید رایگان،باالترین قیمت

/1406765ط

لکه گیری ،قیرگونی
ضمانت کتبی  10ساله
بازدید رایگان 09155019289

ر

قالی شوئی

/1405266ج

خودرو فرسوده

ایزوگام شرق

/1404252پ

09038017038

09199197160

تخریب ساختمان

ایزوگام شرق

پیمانکاری ساختمان

خرید خودروهای فرسوده

باالترین قیمت  -بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

قیرگونی،آسفالت لکه گیری
حتی  1متر «حاجی رمضانی»
37571068-09153059302
ایزوگام  ،قیرگونی ،لکه گیری
حتی یک متر
 09365265704شرافتی

پیمانکاری ساختمان
صفرتا صد،با مصالح بدون مصالح
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی
گفت :با اجرای طرح آموزش رایگان هنر ،در مناطق
محروم،کمترتوسعهیافتهومرزیایناستان۵۲رشته
هنری آموزش داده میشود.
حسین فرخنده در گفتوگو با ایرنا اظهار کرد :ازجمله
رشتههای این طرح آموزشی سفالگیری ،طراحی
فــرش و گلیم ،کــاش ـیکــاری ،نمایشنامهنویسی،
کارگردانی ،قلمزنی و عکاسی است.
وی گفت :در راستای شعار تحول و عدالتمحوری
دولــت و برنامههای وزیــر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
و دس ـت ـیــابــی ب ــه هـ ــدف تــوس ـعــه اق ـت ـصــاد ه ـنــر و
کسبوکارهای فرهنگی و هنری و صیانت از هنرهای
ملی ،بومی و محلی ،طرح آموزش رایگان رشتههای
مختلف هنری در مناطق محروم ،کمتر توسعهیافته
و مرزی برگزار میشود .فرخنده در خصوص شرایط
اجرای این طرح گفت :تمامی برنامههای مرتبط با
طرح بدون دریافت هزینه و رایگان است و در شهرها
و روستاهای خارج از مرکز استان اجرا خواهد شد.
وی اظهار کرد :جاماندگان از ادامه تحصیل در دوره
متوسطه با شرکت در این دورههــا و پس از کسب
مهارت الزم میتوانند در آزمونهای ادواری نامنویسی
و شرکت کنند و در صورت قبولی ،گواهینامه مهارتی
دریافت کنند و برای دریافت دیپلم کاردانش به وزارت
آمــوزش و پــرورش ارائــه کنند .فرخنده خاطرنشان
کـ ــرد :عــاق ـ هم ـنــدان در م ـنــاطــق مـ ـح ــروم ،کمتر
توسعهیافته و مرزی میتوانند با مراجعه به سامانه
 amoozesh.azmoonehonar.irن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت
بــه نامنویسی در یکی از رشـتـههــای پیشنهادی
اقدام کنند.

ایزوگام شرق

خریدخودروهای فرسوده

پرهیزگار09153026722
09356353513

/1408135ط

خودروهای فرسوده

art.alaei

32721789-09153132504
09366484449

/9906354ط

گروه هنری عالئی

خراسانشمالی
آموزش رایگان  52رشته هنری
در مناطق محروم

قالیشویی

به قیمت درب کارخانه

گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل
09153138018-09388047702

◾

◾3هزار پزشک بیکار در استان
وی افــزود :در مشهد 5هزار پزشک عمومی داریم
که تنها 2هــزار و200نفر پروانه طبابت گرفتهاند و
فقط  900نفر مطبداری میکنند و مابقی اصال ً
توان مالی تأمین و اداره مطب را ندارند و به عبارتی
3هزار پزشک بیکار داریم که به دلیل هزینههای آن
و اینکه مطبداری مقرون به صرفه نیست تمایلی
به مطبداری ندارند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در خصوص
بایدها و نبایدهای واکسیناسیون افراد زیر 12سال
با اشاره به تأکید رئیسجمهور مبنی بر اینکه هیچ
واکسیناسیونی انجام نشود ،عنوان کرد :هر زمان
نتایج بررسی واکسیناسیون 10کشوری که تزریق
زیر 12ســال را انجام دادهانــد به ستاد ملی مقابله
با کرونا اعالم و بیخطر بودن آن تأیید شود ما هم
واکسیناسیون زیر 12سال را آغاز خواهیم کرد ،به
همین دلیل بازگشایی کامل مدارس ابتدایی فعال ً
در ستاد ملی مقابله با کرونا از اول دی ممنوع است.
وی ادامــه داد :در کمیته علمی ستاد ملی مقابله
بــا کــرونــای اسـتــان مصوب کــردیــم یکم بهمنماه
زمان بازگشایی مدارس باشد تا وضعیت امیکرون
مشخصشود.ویدرخصوصنسخهالکترونیکو
مشکالتپیشرویآنباتأکیدبراینکهزیرساختها
براینسخهالکترونیکیهنوزهممشکلدارد،عنوان
کرد :وضعیت اینترنت و پهنای باند شرایط را برای
پزشکان در مطبها و داروخانهها سخت کــرده و
شرایط برای عملیاتی شدن و حذف دفترچهها از اول
دی ماه وجود ندارد .وی در مورد پروندههای شهدای
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار
کرد :در این خصوص در مشهد 35پرونده داریم که
18موردبهتأییدرسیدهومابقیپروندههادردانشگاه
علوم پزشکی در حال رسیدگی است که انشاءهللا
بهنتیجهخواهدرسید.

و استانی مقابله با کرونا این موضوع مطرح شده
و قرار بر این است با توجه به آزمایشهای خاص
و هزینههای سنگین تشخیص این سویه جدید،
در مورد بیماران مشکوک انجام و نتایج آن در
هفتههای آینده اعالم شود.

/1406238ج

09150481053
09356369440

شورای اسالمی و شورای هماهنگی بیمه هستیم
تا هم سهم پزشکان و هم سهم خدماتگیرندگان
و بیماران در نظام تعرفهها لحاظ شــود ،افــزود:
تعرفههای مــا کــامــا ًغیرواقعی اســت و درواقــع
پزشکان از جیب خود یارانه میدهند.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان مهاجرت
پزشکان در استان نداریم ،گفت :در بــازه زمانی
سا ل 98تا  99بیش از 2هزار و 400پزشک از کشور
مهاجرت کردهاند و در یکسال اخیر 3هزار پزشک
یعنی چهار برابر سالهای گذشته به کشورهای
دیگر مهاجرت کردهاند.

ایزوگام شرق

بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

جذب کنیم.
قناعت ،موضوع بازارچههای مرزی را از دیگر موارد مطرح
شده در این جلسه عنوان کرد و گفت :بنا بر تصمیمی
که در این جلسه گرفته شد ،به زودی در بازدید میدانی
از بازارچههای مــرزی استان ،بــرای فعالتر کــردن آنها
برنامهریزی خواهد شد.

جهشهای دیگر بوده است.
وی با اشاره به اینکه امیکرون خواهد آمد ،بلکه شاید
تاکنون هم باشد و مبتال هم خواهیم داشت ،اما جای
هیچ نگرانی نیست و باید همچنان دستورالعملها
و زدن ماسک را رعایت کنیم ،افزود :در ستاد ملی

ایزوگام و عایقکاری

نقاشی،پلی استر،کنیتکس

باربری نمونه امام رضا

09152494232-32136393
09013563828-32136394

شماره 9689

اولیه نیز صورت گرفته است.
به گــزارش ایسنا ،وی اظهار کــرد :درایــن جلسه به این
نکته تأکید شد برای  ۶شهری که به علت کمبود زمین،
این طرح وارد مرحله اجرا نشده ،جلسههای فوقالعاده
برگزار و موانع برطرف شود تا بتوانیم سهمیه استان برای
سال نخست و در مجموع کل چهار سال را به طور کامل

گالیههای رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران

وی با اشــاره به اینکه در مــورد خدمات درمانی و
تشخیصی افزایش تعرفهها مصوب نمیشود و
متأسفانه سالهاست ارائهدهنده خدمت در نظام
تعرفهگذاری برخالف سایر صنوف نقشی ندارد،
اظهار کرد :سازمان نظام پزشکی سالهاست به
عنوان مشاور در جلسههای نظام تعرفهگذاری
دعوت میشود این درحالی است که بسیاری از
خدمات ما تعاریف مشخص و یک ارزش و قیمت
تمام شدهای دارند که در زیر آن قیمت تمامشده
هم لحاظ نشده و ما به این قضیه اعتراض داریم.
وی با اشــاره به اینکه در حال پیگیری از مجلس

 6دسامبر ۲۰۲۱

سال سی و چهارم
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