
طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال که از حدود 
یک ماه پیش آغاز شده و هر هفته قرار است تعداد 
بیشتری از کاالهای مصرفی و سرمایه ای به فهرست 
اضافه شود این روزها بسیاری از مردم را در حلقه 
مصرف و البته توزیع با مشکالت زیادی مواجه کرده 
قانونی  بهره  مندی  و  قیمت ها  اســت. شفاف سازی 
و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و 

عرضه از سود های مصوب قانونی 
و همچنین کاهش بهای پرداختی 
توسط مصرف کنندگان و در یک 
کالم مبازره با گران فروشی ازجمله 

اهداف این طرح ...

پرونده یک نیروگاه روی میز پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی  

3میلیونلیترسوختگمشده!
 تخفیفات غیرواقعی فروشگاه ها 

ادامه دارد

خبری از 
 »قیمت 

تولیدکننده« 
نیست!
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 رفع تصرف ۴۰ هکتار 
از اراضی ملی 

افزایش میزان اعزام و پذیرش 
مسافر خارجی در فرودگاه مشهد

 صادرات 2۰میلیارد ریال کتاب 
از خراسان رضوی   

 اهدای ۴27سری جهیزیه 
به زوج های نیازمند   

-211-113 -71
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در استان2

سالمت  ارتــقــای  و  شبکه  تــوســعــه  مــدیــر 
دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی مــشــهــد گفت: 
میزان موارد مثبت تست PCR در خراسان 
رضـــوی افــزایــش یافته اســـت. بــه گــزارش 
کرد:  اظهار  درخشان  محمدحسن  وب دا، 

منتخب  مراکز  به  روزانــه  مراجعات  میزان 
مــیــزان تست  امــا  افــزایــش نداشته  کــرونــا 
PCR مثبت از ۴ به ۶درصد و میزان تست 
رپید مثبت از 2/5 به 3/5درصد افزایش 
داشته است. وی اضافه کرد: عمده موارد 

افــرادی بودند که  مثبت، واکسن نزده ها و 
دُزهای دوم و سوم را به تأخیر انداخته اند 
و بدحال در  افــراد مبتال، بستری  و عمده 
بیمارستان ها نیز واکسینه نشده ها و موارد 
به تأخیر افتاده هستند. وی با بیان اینکه 

موج ششم  آسیب های  و  هشدارها  مــردم 
جدی  را  امیکرون  ــروس  وی و  کرونا  بحران 
کوچک ترین  ــرد:  کـ خــاطــرنــشــان  بــگــیــرنــد، 
عــالئــم ســرمــاخــوردگــی و آنــفــلــوانــزا را باید 

جدی گرفت...

مدیر توسعه شبکه و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

افزایش 2 درصدی موارد مثبت کرونا در خراسان رضوی
4 

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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