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برنامه های سفر رئیس جمهور به استان
استاندار خراسان شمالی ،برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به خراسان شمالی را اعالم
کرد .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل استانداری خراسان شمالی ،دکتر «محمدرضا
حسین نژاد» گفت :رئیس جمهور در این سفر یک روزه بازدید از بخش های مختلف عمرانی
و اقتصادی ،دیدار و نشست با اقشار مردم ،رایزنی و تبادل نظر با نخبگان ،شرکت در شورای
اداری استان و حضور در نشست خبری را در دستور کار خود دارد .وی افزود :همزمان با این
سفر ،گروهی از وزرا و نمایندگان تام االختیار رئیس جمهور نیز در شهرستان های مختلف
حضور خواهند یافت و به بررسی مسائل و مشکالت شهرستان ها می پردازند .از سوی دیگر،
مدیر روابط عمومی ،تشریفات و امور بینالملل استانداری خراسان شمالی گفت :طبق اعالم
رسمی معاونت اجرایی و سرپرست محترم معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری،
در این سفر  ۱۳وزیر و معاون رئیس جمهور ،آیت ا« ...سید ابراهیم رئیسی» را همراهی می
کنند.
«حامد مسعودی فر» افــزود :دکتر «وحیدی» وزیر کشور در شهرستان بجنورد ،دکتر «عین
اللهی» وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی در شهرستان راز و جرگالن ،مهندس
«محرابیان» وزیر نیرو در شهرستان های شیروان و فاروج ،دکتر «زاهدی وفا» سرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شهرستان اسفراین ،دکتر «سالجقه» معاون رئیس جمهور
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان های گرمه و جاجرم ودکتر «ساداتی
نژاد» وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان مانه و سملقان حضور می یابند و عالوه بر شرکت
در جلسه شورای اداری به بررسی مسائل و مشکالت شهرستان ها و دیدار چهره به چهره با
مردم خواهند پرداخت .وی اضافه کرد :در این سفر ،مهندس «قاسمی» وزیر راه و شهرسازی ،
خانم دکتر«خزعلی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،حجت االسالم والمسلمین
«تقوی» عضو شورای هماهنگی ارتباطات با حوزه و روحانیت و حجت االسالم والمسلمین
«حاجی ابوالقاسم دوالبی» عضو شورای هماهنگی ارتباطات با حوزه و روحانیت با حضور در
استان به بررسی مطالبات و مسائل حوزه تخصصی خواهند پرداخت .وی خاطر نشان کرد:
همچنین دکتر «اسماعیلی» رئیس دفتر رئیس جمهور ،دکتر «میرکاظمی» معاون رئیسجمهور
و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر «مرتضوی» معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست
جمهوری در بازدیدها ،دیدارها و جلسات ،همراه رئیس جمهور خواهند بود.

درخواست های هم استانی ها از رئیس جمهور
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مهندس «سیدعلی شریعت» مدیرعامل کارخانه آرد سفید ارمغان بجنورد مطرح کرد:

دغدغه ها و
درخواست های مهم
فعاالن صنعت آردسازی
مسئوالن استان ،کارخانه های آرد را شکوفا کنند
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نگاهی به موفقیت چشمگیر خراسان شمالی در واکسیناسیون کرونا

تبلوری از اقدامات جهادی دانشگاه علوم پزشکی
تعطیلی های اجباری و کاهش معنادار مرگ و میر مبتالیان به کروناست.
موفقیت چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در افزایش پوشش واکسیناسیون نیز تبلوری
از اقدامات و عزم جهادی این نهاد است که هم راستا با سیاست های دولت در حوزه سالمت انجام شده
و جایگاه استان در واکسیناسیون کرونا را درخشان کرده است .این دانشگاه با کسب رتبه برتر در این
امر مهم ،همچنان در واکسیناسیون ،جزو استان های برتر و خوش نام کشور است .موفقیت حاصل شده
و آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان را در گفت و گویی اختصاصی با رئیس دانشگاه علوم
پزشکی خراسان شمالی ،بررسی و ارزیابی کردیم.
دکتر «سید جواد پورنقی» با بیان این که انجام واکسیناسیون کرونا ،امری حیاتی و اولویت دار است ،افزود:
تامین واکسن های متنوع و تزریق به موقع دزهای واکسن به عنوان برنامه ای هدفمند و استراتژی عملیاتی
از اقدامات مهم دانشگاه بوده است و به یمن فعالیت دولت سیزدهم ،امروزه این امر تحقق یافته است.
وی با بیان این که با رویکرد سالمت محور دولت در زمان شیوع کرونا ،سبد واکسیناسیون کشور و استان
با تنوعی باال تکمیل شده است ،ادامه داد :قیاس آمار کنونی واکسیناسیون با گذشته ،نمایانگر موفیقت
های چشمگیر کنونی است.
دکتر «پورنقی» یادآوری کرد :درصد کل واکسن های تزریق شده در  3ماه نخست سال گذشته  20هزار
نفر و معادل یک درصد بوده است اما این عدد تا پایان خرداد سال  ،1401یک میلیون و  336هزار و 947
نفر در استان خراسان شمالی بوده است.
وی با بیان این که واکسیناسیون گروه سنی باالی  18سال در  3ماه نخست سال گذشته تنها یک درصد
بود ،اضافه کرد :واکسیناسیون این گروه سنی امسال به  87.2درصد رسیده است.
وی با بیان این که خوشبختانه استان خراسان شمالی در واکسیناسیون کرونا همیشه جایگاه اول و دوم
کشور را داشته است ،اعالم کرد :پوشش کلی جمعیت در تزریق نوبت اول به  80.3درصد ،نوبت دوم

شیوع بیماری کرونا را می توان ترسناک ترین رخداد قرن حاضر دانست ،بیماری که مرموزانه بین جوامع
بشری خزید و بخشی از جمعیت هر کشوری را به کام مرگ کشاند .قرنطینه ها ،دوری از عزیزان ،مرگ
افول اقتصادی و وخامت حال کسب و کارها تبعات سنگینی بود که برای
های ناگهانی و
حافظه تاریخی مان ثبت می شود و هرگز فراموش نمی شود .مبارزه
همیشه در
با این بیماری مهلک با دست توانای کادر درمان و سالح واکسن
محقق شده است و آن چه امروز به آن دست یافته ایم ،از کاهش
قابل توجه آمار فوتی ها و بستری های کرونا تا شهرها و روستاهایی
که در آرامــشــی نسبی درخــصــوص ایــن بیماری به سر می برند،
حاصل اقدامات موثر دولت در امر واکسیناسیون کروناست .نتیجه
موفقیت آمیز واکسیناسیون در دولت سیزدهم ،خروجی
ملت از قرنطینه ،رهایی از ســوگ ها در تنهایی،
رونق گردشگری ،افزایش آمار مسافرت ها ،عدم

 71.6درصد رسیده در گروه سنی باالی  18سال نوبت اول به  ،95.3نوبت دوم به  87درصد رسیده
است و همچنین در تزریق نوبت سوم هم افزایش یک باره  52.5درصدی داشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،خاطرنشان کرد :از ابتدای شروع واکسیناسیون تاکنون
یک میلیون و  336هزار و  947دز واکسن کرونا در استان تزریق شده و پوشش کلی نوبت اول به 80.3
رسیده است.
وی افزود :در گروه سنی  5تا  12سال نوبت اول به  40.8درصد ،نوبت دوم به  24.6درصد رسیده ،در
گروه سنی باالی  12سال نوبت اول به  96درصد ،نوبت دوم به  87.8درصد رسیده است.
دکتر «پورنقی» یادآور شد :مدیریت کنونی بیماری کرونا با تامین به موقع واکسن توسط دولت ،اقدامات
جهادی حوزه سالمت در استان ،جانفشانی های کادر بهداشت و درمان و فرهنگ باالی سالمت مردم این
خطه به دست آمده است.
وی تاکید کرد :خروج از شرایط بحرانی کرونا و بازگشت تحرک و پویایی به کشور و استان ،حاصل موفقیت
دولت در تامین و امر واکسیناسیون کروناست.

خوشبختانه استان خراسان شمالی
در واکـسـیـنــاسـیــون کــرونــا همیشه
جایگاه اول و دوم کشور را داشته
است

مدیریت کنونی بیماری کرونا با تامنی به موقع واکسن توسط دولت ،اقدامات جهادی
حوزه سالمت در استان ،جانفشانی های کادر بهداشت و درمان و فرهنگ باالی
سالمت مردم این خطه به دست آمده است

