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تشکیلپروندهالکترونیکیسالمت
برای 4میلیونو ۸۵۰هزارنفر
مدیر توسعه شبکه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :پرونده الکترونیکی سالمت تا کنون برای
افزون بر  ۹۵درصد جمعیت زیر پوشش این دانشگاه در
استان خراسان رضوی تشکیل شده است.
به گزارش وب دا،دکترعلی اکبر درخشان افزود :کل
جمعیت زیر پوشش این دانشگاه چهار میلیون و ۹۶۰
هزار نفر است که تاکنون ثبت الکترونیکی پرونده
سالمت حدود چهار میلیون و  ۸۵۰هزار نفر انجام
شده است.
وی بیان کرد :ثبت الکترونیکی پرونده سالمت یکی از
اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اجرای
طرح تحول نظام سالمت به شمار می رود.
دکتر درخشان گفت :تکمیل پرونده سالمت الکترونیکی
برای تمام جمعیت زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی
مشهد به زودی محقق خواهد شد.
مدیر توسعه شبکه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد اظهار کرد :مراقبت های نوین بهداشتی از سوی
این دانشگاه در راستای طرح تحول نظام سالمت برای
همه گروه های سنی شامل کودکان ،میان ساالن،
سالمندان ،مادران باردار و نوجوانان و جوانان به رایگان
اجرا می شود.
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جشن شکوفه ها و جوانه ها در حرم مطهر رضوی برگزار شد

آغاز«مهرحسینی»ازحرممطهررضوی
گزارش جلسه
گروه جامعه

 400دانش آموز کالس اولی به نمایندگی
از دانش آموزان استان خراسان رضوی جشن
شکوفه ها را در رواق دارالهدایه حرم مطهر
رضوی برگزار و سال تحصیلی جدید را آغاز
کردند .
به گزارش ایرنا،دراین مراسم دانش آموزان
با اهدای گل به آستان ملکوتی حضرت امام
رضا(ع) سال تحصیلی همراه با موفقیتی را برای
همه دانش آموزان آرزو کردند و با امام مهربانی
میثاق آسمانی بستند.
"ابوالحسن حقیقی "معاون آموزش ابتدایی
آموزش و پرورش خراسان رضوی درحاشیه این
مراسم گفت :شمار دانش آموزان مقطع ابتدایی
امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش
دارد.
وی افزود :حضور در حرم مطهر حضرت علی بن
موسی الرضا (ع) فرصت مناسبی برای کسب
علم ،اخالق و آموزش سیره ائمه اطهار (ع) در
کنار علم آموزی در مدرسه است.
حقیقی اظهار کرد :در مجموع  712هزار دانش
آموز مقطع ابتدایی در این استان طی سال
تحصیلی جدید سر کالس درس می روند که
بیش از  127هزار نفر از این تعداد در پایه اول
تحصیل می کنند.
وی گفت :در سال تحصیلی جدید حدود شش
هزار مدرسه ابتدایی در این استان میزبان دانش
آموزان این مقطع هستند .مدیرکل آموزش و
پرورش خراسان رضوی گفت :توسعه ،تعمیق
و ترویج فرهنگ قرآنی ،نماز و عترت همراه
با توسعه و ترویج سیره رضوی از اولویتهای
برنامهها و فعالیتهای این اداره کل در سال
تحصیلی جدید است.

•جشن جوانه ها در حرم مطهر

همچنین به گزارش فارس ،علیرضا کاظمی
روز گذشته در جشن جوانه ها که در رواق شیخ
حرعاملی حرم مطهر رضوی برگزارشد ،ضمن
تبریک آغاز سال تحصیلی جدید ،اظهارکرد:
در کنار تمام فعالیتهای آموزش و پرورش،

عکس :بیات و ایسنا

مســلمی  -اســتاندار خراســان رضــوی بــا بیــان این که
پارلمــان مشــورتی زنــان ،سیاســی و جناحــی نیســت،
افزود :متاســفانه درباره شــکل گیری پارلمان مشورتی
زنان حساســیت هایی بــه وجود آمده اســت اما مــا بارها
تکــرار کردیم کــه قرار اســت ایــن پارلمــان در راســتای
توانمند سازی بانوان و مشارکت آن ها برای حل مسائل و
مشکالت استان اقدام کند .به گزارش خراسان رضوی،
علیرضا رشــیدیان روز گذشــته در مراســم افتتاح اولین
پارلمان اســتانی مشورتی زنان کشــور که در ساختمان
شهدای دولت برگزار شد به نقش زنان در پیروزی انقالب
اسالمی و هشت سال دفاع مقدس اشــاره و اظهار کرد:
هر موفقیتی در هر حوزه ای از کشــورکه داشتیم بانوان
در آن نقــش بــی بدیلــی داشــتند .وی افزود :بــه برکت
نظام اسالمی بیشتر دانشجویان دانشگاه ها را دختران
تشــکیل می دهنــد و این نشــان دهنــده ظرفیــت باالی
دختران در علم آموزی و پیشرفت علم است.
رشیدیان ادامه داد :ایران در عرصه منطقه ای و
بینالمللی در رقابت سنگینی با سایر کشورها به سر
می برد و عالوه بر قدرت ملی و جایگاه ایران در عرصه
بین المللی ،براساس سند چشم انداز جایگاه اقتصادی
ایران ،چاره ای نداریم جز این که از ظرفیت های بالقوه
کشور و به ویژه زنان استفاده کنیم ودر پارلمان مشورتی
زنان می توانند برای حل معضالت کشور ،استان و
شهرستان ها راهکارهای عملی ارائه کنند.
وی به آفت های پارلمان مشورتی زنان اشاره کرد و گفت:
یکی از آفت هایی که این پارلمان را تهدید می کند نسبت
دادن پارلمان به حزب و سیاسی بودن است که نباید به
هیچ حزبی وابسته باشد و در این پارلمان همه گروه ها و
تشکل ها با هر سلیقه ای می توانند برای حل مشکالت
استان مشارکت کنند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :زنان در جامعه
اسالمی حق زندگی ،تحصیل و اشتغال در همه
حوز ههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی با حفظ
شئون اسالمی را دارند ،ضمن این که برای مقابله با
آسیب های اجتماعی زنان نقش مهمی ایفا می کنند.
رشیدیان با بیان این که بسیاری از ظرفیت های زنان در
جامعه ناشناخته است ،افزود :بانوان می توانند براساس
کمیسیون های پنج گانه که برای پارلمان مشورتی زنان
تعریف شده است ،طرح های خود را در قالب مصوبات
پارلمان مشورتی زنان به منظور غنی تر کردن مصوبات
شورای برنامه ریزی و اشتغال استان ارائه دهند .وی با
بیان این که حقوق شهروندی از مسائل محوری مورد
پیگیری رئیس جمهور است،افزود :در حوزه های
اجتماعی در برخی از موارد حقوق بانوان نادیده گرفته
می شود و کمیته های تخصصی پارلمان مشورتی می
تواند در این زمینه قدم های مثبتی بردارد .وی به حقوق
زن و مرد نیز اشاره کرد و گفت :من فمینیسم نیستم و
اعتقادی هم به این مسئله ندارم ولی زن و مرد هر دو
انسان هستند و باید در کنار هم برای اعتال و ارتقای
همدیگر تالش کنند و بدون تردید هر فردی که در یک
حوزه ،از حد تعادل آن خارج شد ،دچار افراط شده
است پس باید در حوزه پرداختن به حقوق انسان ها
چه زن یا مرد ،نگاه دینی منطبق بر ارزش های اسالمی
داشت .استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :ما به
عنوان نماینده دولت ظرفیت مشارکت زنان را با تشکیل
پارلمان مشورتی زنان ایجاد کردیم و نیازمند مشارکت
بانوان فرهیخته برای حل معضالت اجتماعی  ،اقتصادی
و توسعه استان هستیم.
«سید جواد حسینی»معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری نیز در این مراسم گفت :پارلمان مشورتی
بانوان برای اولین بار در استان خراسان رضوی ایجاد
شده است که براساس اعتقادات دینی و حکومت کشور
ارائه شده است.
وی به مدل های مشارکت اشاره کرد و افزود :پارلمان
مشورتی زنان جزو دسته بندی مشارکت های واقعی و
پایدار است که می توان با استفاده از ایجاد تشکل ها از
مشارکت مردم برخوردار شد؛ شیوه کار در پارلمان باید
مانند مجلس شورای اسالمی و شهر و روستا باشد و به
صورت الیحه به فرمانداران داده شود.
حسینی ادامه داد :ما توانستیم امسال  ٤٠تشکل
ایجاد کنیم  ،ضمن این که بیش از  53حزب در استان
فعالیت می کنند و  100حزب دیگر در حال گرفتن
مجوز هستند.
همچنین «سلجوقی» مدیر کل امور زنان و خانواده
استانداری خراسان رضوی گزارشی از روند تشکیل
پارلمان مشورتی زنان استان ارائه کرد و در پایان مراسم
نیز اعضای پارلمان سوگند نامه قرائت کردند.
گفتنی است طرح راه اندازی پارلمان مشورتی زنان
استان امسال از سوی معاونت سیاسی  ،امنیتی و
اجتماعی استانداری برای اولین بار در کشور آغاز شد
و تاکنون این پارلمان در  28شهرستان استان با 113
عضو تشکیل شده است.
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شعار سال تحصیلی امسال را تحقق تعلیم و
تربیت تمام ساحتی باکیفیت و عدالت در سایه
برنامهمحوری قرار دادیم.
وی افزود :یک میلیون و  200هزار دانش آموز
در خراسان رضوی و 13میلیون دانش آموز در
کشور داریم ،شما امروز به نمایندگی تمام دانش
آموزان کشور به زیارت امام رضا (ع) آمد هاید.

رسیدگی به وضعیت فضای سبز مدارس
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید
بههمتآستانقدسرضوی

خانوادههایجانباختگانمعدن
یورت به زیارت امام مهربانیها آمدند
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی ،از
تشرف95نفرازخانوادهجانباختگانمعدنزمستان
یورت گلستان به مشهد و زیارت حرم مطهر حضرت
رضا(ع) خبر داد .به گزارش آستان نیوز ،مصطفی
خاکسار قهرودی با بیان این که این افراد در قالب
کاروان های مهر درخشان به زیارت حضرت
رضا(ع) مشرف شده اند ،اظهارکرد :خانواده های
جان باختگان معدن یورت در مدت اقامت سه روزه
خود در مشهد مقدس مهمان آستان قدس رضوی
هستند.ویبابیاناینکهاینخانوادههادرزائرشهر
رضوی به صورت رایگان اقامت داده شدها ند ،افزود:
با هماهنگی های انجام گرفته ،این زائران مهمان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان
کرد :شعار آغاز سال تحصیلی را نیز به مناسبت
تقارن با ماه محرم مهر حسینی انتخاب کردیم و
برنامههای ویژهای در این ماه داریم.
کاظمی گفت :توسعه ،تعمیق و ترویج فرهنگ
قرآنی ،نماز و عترت همراه با توسعه و ترویج سیره
رضوی از اولویتهای برنامهها و فعالیتهای این

معاون خدمات و محیط زیست شهری از
رسیدگی به وضعیت فضای سبز مدارس
در آستانه سال تحصیلی جدیدخبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات
ومحیط زیست شهری شهرداری مشهد،
"خلیل ا ...کاظمی "گفت :در راستای
بازگشایی مدارس ،اقداماتی درباره
فضا های سبز 318مدرسه شامل کاشت

گل و درختچه ،هرس سرشاخههای خشک
و جمع آوری خاک های مازاد باغچه ها در
محوطه حیاط مدارس انجام شده است.
وی افزود :در همین راستا و برای
زیبا سازی منظر شهری در روز های آغازین
سال تحصیلی جدید ،اقدامات دیگری
نظیر کاشت گل های فصلی پاییزه ،رنگ
آمیزی نیمکت ،سطل زباله ،وسایل بازی

خوانبابرکتحضرترضا(ع)درمهمانسراخواهند
بود.شایانذکراستحدودچهارماهقبل و در انفجار
معدن زمستان یورت گلستان 43نفر از معدنچیان
یورت آزادشهر جان خود را از دست دادند.

فعالیت 50گروه جهادی در
مدارس حاشیه شهر مشهد

•تشرف  211نفر از نیازمندان استان
تهران به حرم مطهر

مدیر امور مناطق و اجتماعی معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری مشهد گفت :طرح «فصل
مهربانی» در راستای آماده شدن فضای مدارس
حاشیه شهر برای بازگشایی در اول مهر توسط
گروههای جهادی اجرا شد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشهد  ،جواد بیوکی
افزود :در به سازی و نظافت مدارس بیش از 50
گروه جهادی ،مشارکت داشته اند.
طرح «فصل مهربانی» در  35مدرسه از مناطق
حاشیه شهر از  17شهریورماه آغاز شده است و
تا اول مهر ادامه دارد.

همچنین  211نفر از نیازمندان و افراد بیبضاعت
استان تهران در قالب طرح «مهر درخشان
رضوی» به بارگاه مطهر امام علی بن موسی الرضا
علیه السالم مشرف شدند .این گروه از زائران که
بیشتر آن ها بانوان نیاز مند و محروم تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی بودند با کمک و همکاری
معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی،
برای نخستین بار به زیارت حضرت ثامن الحجج
علی بن موسی الرضا علیه السالم مشرف و از فیض
زیارت این امام رئوف بهره مند شدند.

اداره کل در سال تحصیلی جدید است.
وی از طر حهای آموزش و پرورش در راستای
سیره رضوی خبر داد و افزود :این طر حها
شامل امام عاشقی ،زیارت امین ا ،...صلوات
خاصه امام رضا(ع) ،درس نامه رضوی ،زیارت
اولیها ،جشنواره رضوی و جشنواره خورشید
والیت است.
کودکان و رفع نقص عمود های روشنایی
و سیستم های نورپردازی در تمامی نقاط
فضای سبز شهر انجام شده است.
وی گفت :همچنین تاکنون حدود 10
هزار بوته گل فصلی و پاییزه در مدارس
دولتی و 100هزار بوته گل فصلی و پاییزه
دربوستان ها ونقاط مختلف شهر کاشته
شده است.

عسکری  -دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان
از آغاز به کار «سامانه نظارت همگانی» در اربعین امسال
خبر داد و گفت :در این سامانه عموم مردم و کارمندان
و مسئوالن سازمان ها ،نهادها و دستگاه ها می توانند
مشکالت و چالش های موجود در هر بخش را برای
نظارت ،بررسی و پیگیری به ثبت برسانند.
به گزارش خراسان رضوی« ،سیدعبدا ...ارجائی» روز
گذشته با بیان این مطلب در نشست خبری افزود :در
بسیاری از کشورها از جمله هلند ،فرانسه و آمریکا اگر
نظاره گر وقوع جرم باشیم و دخالتی برای متوقف کردن
آن انجام ندهیم مورد بازخواست و محاکمه قرار می
گیریم اما در کشور ما چنین قانونی وجود ندارد.
وی وظیفه این ستاد را ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و
مبارزه با بی اعتنایی اعالم کرد و گفت :متأسفانه چالش
های بسیاری وجود دارد که نیازمند نظارت و مشارکت
همگانی برای امر به معروف و نهی از منکر است.
وی ادامه داد :وضعیت فرهنگی اطراف حرم ،فروش
اجناس خارجی بی کیفیت و نیز فعالیت هزاران واحد
صنفی فاقد پروانه در این منطقه از جمله مواردی است
که نظارت چندانی بر آن وجود ندارد.
ارجائی تصریح کرد :متأسفانه حتی تذکر لسانی آن
گونه که باید در جامعه نهادینه نشده است ،ضمن این که
بسیاری از افراد ،امر به معروف را تنها در یکی دو مصداق
می دانند .دبیر ستاد امر به معروف استان در ادامه
افزود :تا پایان امسال و در قالب جشنواره «مفلحون»
از  14قشر فعال در امر به معروف و نهی از منکر استان
تقدیر خواهد شد.
وی بیان کرد :برای شناسایی آمران به معروف و ناهیان
از منکر نمونه  47شاخص در دستور کار قرار گرفت و
سپس هزار معروف و منکر واجب شناسایی شد .ارجائی
تصریح کرد :مشهد به  30منطقه جغرافیایی تقسیم و
برای هر منطقه  20اولویت مهم در امر به معروف و نهی
از منکر شناسایی شد و چهره های مردمی و متخصص
هر منطقه از میان اولویت ها ،سه اولویت را در هر منطقه
تأیید کردند.
ارجائی گفت :امر به معروف پدیده ای اجتماعی و
همگانی است که نیازمند نظارت عموم مردم است .وی
ادامه داد :تکریم نکردن ارباب رجوع ،گران فروشی،
فروش اجناس تقلبی به مردم و هزاران مصداق دیگر باید
مورد نظارت عمومی قرار گیرد.
وی تصریح کرد 150 :برنامه فرهنگی در هفته امر به
معروف و نهی از منکر و همزمان با آغاز ماه محرم در
استان برگزار خواهد شد.

آلودگیهوادر 5منطقهشهرمشهد
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:
شاخص کیفیت هوای روز چهارشنبه  29شهریور ماه
در پنج منطقه کالن شهر مشهد در وضعیت هشدار
قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،حمید صالحی افزود :صبح دیروز مناطق
شهید مفتح با  ،117سمزقند و خیام شمالی هر یک با
 ،113الهیه با  111و شهید آوینی با  102پی.اس.آی
بیشترین میزان آلودگی هوا در مشهد را داشتند.

