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تجلیل از 100امدادگر
و نجاتگر برتر استان

اهدایاعضایبانویمرگمغزی
به6بیمارزندگیدوبارهبخشید
اهدای اعضای بانوی جوان مرگ مغزی در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار
نیازمنــد به عضو شــد .به گــزارش وب دا ،مســئول واحد
فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اظهار کرد :عمل اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی به
نام فاطمه پرویزی که از بیمارستان شهید هاشمینژاد به
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای
دانشــگاه مشــهد معرفی شــده بود ،پس از انجام مراحل
تأیید مرگ مغــزی و رضایت خانواده وی در بیمارســتان
منتصریه صــورت گرفت .دکتــر ابراهیم خالقــی افزود:
کلیه هــای زنده یاد بــه خانم  32ســاله ســاکن بیرجند و
آقای 33ساله ساکن مشهد به صورت رایگان اهدا و پیوند
شــد ،همچنین کبد مرحومه نیز به آقای  25ساله ساکن
مشهد پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید ،قرنیهها
و قســمتی از پوســت مرحومه نیز برای پیوند به ترتیب به
بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) مشهد و بخش سوختگی
بیمارستان امام رضا (ع) ارسال شد.

رونماییازدستاوردهایفناوریاطالعاتوفضایمجازیآستانقدس
گزارش جلسه

ســه مأموریــت اساســی انجــام امــور فرهنگــی،
خدمت رســانی بــه نیازمنــدان و موضــوع زیــارت
و تســهیل امــر زیــارت بــرای زائــران در صــدر
مأموریتهای آستان قدس رضوی است ،گفت :در
اینزمینهبایدگامهایبیشتریبرداشتهشود،همه
حوزه ها باید از مســئله علم و فنــاوری و امور دانش
بنیان برخوردار شوند و نباید این موضوع در بخش
اقتصادی خالصه شود.

رضا میرزاده

در مراسمی با حضور تولیت آستان قدس رضوی
از دســتاوردهای آســتان قدس رضوی در عرصه
فناوری اطالعات و فضای مجازی رونمایی شــد.
در ایــن مراســم کــه صبــح روز گذشــته در بنیــاد
پژوهش هــای اســامی آســتان قــدس رضــوی
برگــزار شــد ،از برخی خدمــات و دســتاوردهای
آســتان قدس رضوی از جمله ســامانه وقف و نذر
رضــوی ،تخصیــص کــد  *8#بــرای صدقــات و
نــذورات در ســامانه های همراه اول و ایرانســل،
ســامانه درخواســت های مردمی معاونــت امداد
مســتضعفان آســتان قدس رضوی ،ســامانه رزرو
خدمتی خدمتیاران آستان قدس رضوی ،سامانه
پاســخگویی بــه ســؤاالت شــرعی ،بانــک جامــع
اطالعات کارمنــدان و پیمانکاران آســتان قدس
رضوی ،سامانه الکترونیک ثبت نام غذای متبرک
رضوی و سامانه امالک و اراضی به صورت رسمی
رونمایی شد.

•دغدغه های زائر برای زیارت باید به
حداقل ممکن کاهش پیدا کند

تولیت آســتان قــدس رضــوی در ایــن مراســم با
اشــاره به این که وظیفه ما این اســت که مهمانان
امــام رضــا (ع) را گرامــی بداریم ،گفــت :گرامی
داشــتن مهمان امــام رضا (ع) در عمل این اســت
که دغدغه های زائر برای زیارت به حداقل ممکن
کاهش پیدا کنــد یا این کــه زائر هیــچ دغدغه ای
بــرای زیــارت نداشــته باشــد .حجت االســام
والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی افزود :توجه به
ایجاد تسهیالت برای ســکونت و تردد زائر ،برای
آن است که او زیارتی دلنشــین داشته باشد .وی
تصریح کرد :وظیفه مســئوالن شــهری و استانی
اســت که بتوانند برای زائر وســایل دســتیابی به
امکانات موجود را فراهم کنند.
حجت االســام والمســلمین رئیســی بــا تأکیــد

•مشهد باید به عنوان مرجع علمی جهان
اسالم معرفی شود

عکس:ایسنا

روز گذشته نکوداشت خدمات برترینهای جمعیت هالل
احمر خراســان رضوی با حضور مســئوالن این ســازمان
و امدادگران و نجاتگران اســتان برگــزار و از  100نفر از
برترین های امداد و نجات اســتان تجلیل شد .به گزارش
«خراســان رضــوی» ،مدیرعامــل جمعیــت هــال احمر
استان در این مراسم گفت :سال گذشته با وجود حوادث
متعددی که کشور و استان متاثر از آن بود ،قطعا باید سطح
خدمات و سرعت را بیشتر میکردیم و با تنگناهای خاص
اقتصادی که تمام کشور را درگیر کرده ،توانستیم به سطح
رضایت مندی نسبی در خدمات برسیم؛ ضمن این که با
معضالت و چالشهای اقتصادی مواجه بودیم.
مرتضی احمدی افزود :طبیعتا بــا تبیین رویکرد اقتصاد
مقاومتــی ،توانســتیم ســال  96را بــا خدمات رســانی
مناســب به پایان برســانیم .وی همچنین در حاشیه این
مراسم با اشاره به میزان آمادگی مردم در مقابل حوادث
طبیعی گفت :در تمام دنیا شاخصی داریم به نام آمادگی
خانواده هــا در مقابل حوادث که این شــاخص در کشــور
ما  9.2درصد از  100اســت و در ژاپن به  82می رســد.
به همین دلیل شــاخص طــرح خــادم را اجــرا کردیم که
امسال در  64هزار خانوار با رشد  350درصدی در حال
انجام است و داوطلبان ما به در منازل مراجعه می کنند و
مخاطرات سازهای و غیر سازهای را با خانوادهها در میان
می گذارند .وی افزود :اگر این شاخص را بعد از پنج سال
به عدد  30برســانیم ،هنــر کرده ایم امــا مدیریت بحران
در کشــور ما نگاه جامعی ندارد و هر کــس کار خودش را
میکند.
احمدی بــا تاکید بر این که افــراد برتر در این نکوداشــت
براساس شــاخص های خاص مشخص شــده اند ،اظهار
کرد :این مراسم برای افزایش سرمایه اجتماعی جمعیت
هالل احمر برگزار شد و معتقدیم مدیریت سوانح مبتنی
بر جامعــه اســت و قرار نیســت کســی خــارج از جامعه به
کمک بیایــد و حادثه را مدیریــت کنــد .وی تصریح کرد:
تالش می کنیم با رویکرد پیشگیری مخاطرات را کاهش
دهیم و اگر حادثه ای رخ داد ،تــاب آوری جوامع محلی را
افزایش دهیم.
مدیرعامــل جمعیت هــال احمر اســتان یادآور شــد12:
هزار عضو در اســتان داریم که اینها در سامانه نجاتگری و
داوطلبی و اعضای جمعیت حضور دارند و پروندههایشان
دراینسامانهثبتشدهاست،چهارهزارو 400نفرنجاتگر
تخصصی داریم که در گروههای مختلف تخصصی سامان
دهی و تیمبنــدی شــدهاند و در مجموع با اعضــای دانش
آموزی ،جوانان ،اعضــای داوطلب ،عضوهــا و امدادگران
حدود 60هزار عضو داریم که 20هزار نفر ،اعضای بسیار
فعالاندکههمیشهدرکنارماهستند.

با حضور تولیت آستان قدس رضوی انجام شد

بر اســتفاده از فنــاوری اطالعــات بــرای نمایــش
ظرفیت های موجود ،اقدامات صــورت گرفته در
مرکز فناوری اطالعــات و فضای مجازی آســتان
قدس را ضــروری و الزم دانســت و گفــت :قبل از
تشــکیل این مرکز نیز گام هایــی در این خصوص
برداشته شده ،اما با همکاری بخش های مختلف،
این موضوع امروز به ســامان رســیده اســت .وی
افزود :بــا توجه بــه ظرفیــت عظیم آســتان قدس
رضوی ،این موضوع بایــد در حوزه هایی از جمله
مصادیق فرهنگــی و ارتباط زائــران غیرایرانی با
آستان قدس رضوی گسترش پیدا کند.

•باید در این جهان شبکه ای ،سهم و نقش
داشته باشیم

تولیت آســتان قــدس رضوی با اشــاره بــه تأثیرات
فضای مجازی در تمام الیههای زندگی مردم تأکید
کرد :مــا باید در این جهان شــبکه ای ســهم و نقش
داشته باشــیم و در برنامه ریزی شریک باشیم .وی
تاکید کرد :به جای آن که منفعل باشیم ،فعال عمل

کنیم و جوانان فرهیختــه را در بخش های مختلف
ســهیم کنیم .حجت االسالم والمســلمین رئیسی
تصریح کرد :پیام رســان های داخلی باید یک آغاز
برای حرکتی عظیم در حوزههای مجازی و فناوری
اطالعات باشــند ،نباید به برخورداری از چند پیام
رسان بســنده شــود بلکه باید حوزه نفوذ خود را در
بخش های مختلف فضــای مجازی توســعه و ارتقا
دهیم.
تولیت آســتان قدس رضــوی در ادامه گفــت :رمز
موفقیــت بــرای کار در فضای مجازی آن اســت که
مدیــران ،درگیــر موضــوع باشــند و ایــن موضوع،
نیازمند همکاری همه بخشهاست .وی همچنین
با اشاره به ضرورت اجرای کامل دولت الکترونیک
گفت :راه تا تشکیل کامل دولت الکترونیک بسیار
زیاد اســت و این موضــوع باید ســامان پیــدا کند تا
بخشهای مختلف بتوانند از آن بهرهبرداری کنند.

• 3مأموریت مهم آستان قدس رضوی

تولیت آســتان قــدس رضــوی با اشــاره بــه این که

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی نیز در این
مراسم گفت :یکی از سیاست های تولیت آستان
قدس رضوی ،تالش در این جهت است که مشهد
به عنوان مرجع علمی جهان اسالم معرفی شود.
مرتضی بختیاری افزود :الزامات اجرا و تحقق این
موضوع نیز تبیین و ابالغ شــده اســت و مسئوالن
و متولیــان در ایــن مســیر حرکــت می کنند .وی
تصریح کــرد :یکــی از عرصه ها برای اســتفاده از
این سیاســت راهبــردی ،اســتفاده از امکانات به
روز است و محور تعالی همه فعالیت ها در مبحث
فناوری نهفته اســت .بختیاری در ادامه به مقوله
مهم خدمــت به زائران اشــاره کــرد و گفــت :زائر
باید از مبدأ تا مبدأ تکریم شــود که این ،مسئله ای
سنگین و مهم اســت اما به لطف خدا می توانیم با
استفاده از امکانات به روز ،آن را محقق کنیم.
همچنین در این مراسم ،مشاور تولیت و سرپرست
مرکــز فنــاوری اطالعــات و فضــای مجــازی نیز از
فعالیت های صورت گرفته در این مرکز گزارشــی
ارائــه کرد .علــی قدیــری ابیانــه گفــت :مهم ترین
کاری که با تأســیس این مرکز شکل گرفت ،کشف
اســتعدادها و میدان دادن به ظرفیت های درونی
آســتان قدس و جوانانی بود که زمینــه ظهور و بروز
استعدادها برای آنها فراهم شد.
شایان ذکر است در این مراسم از جمعی از فعاالن
در حوزه فناوری اطالعات و فضای مجازی آســتان
قدس رضوی نیز تجلیل شد.

رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج
بر اســاس ارزیابــی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاست جمهوری ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
موفق به کســب رتبه نخســت در جذب نخبگان
ایرانی مقیم خارج از کشــور شد .به گزارش وب
دا ،معــاون مدیر بیــن الملل معاونــت پژوهش و
فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اظهار

کرد :بر اســاس برنامــه ای که از ســال گذشــته
در قالــب جــذب نخبــگان و فنــاوران ایرانــی
مقیم خــارج از کشــور در ســطح مراکــز علمی و
دانشــگاهی کشــور و با حمایت معاونت علمی و
فناوری ریاســت جمهوری اجرا شــد ،دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد اقدامات مهــم و موثری را

در این زمینــه انجام داده اســت .دکتــر گنودی
تصریح کرد :بر اساس این برنامه ،اعضای هیئت
علمی ،نخبــگان ،فنــاوران و دانــش آموختگان
ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور کــه در یکــی از
دانشــگاه های معتبــر جهــان کــه در رتبه بندی
های بیــن المللی در ردیف  500دانشــگاه برتر

محسوب می شــوند ،حضور داشــته اند در قالب
استاد مدعو ،فرصت های مطالعاتی ،دوره های
پســت دکترا ،گذراندن دوران ســربازی ،ایجاد
شــرکت های دانش بنیان یا مشــارکت در ایجاد
این شــرکت ها در یک بازه زمانی یک تا دو سال
جذب دانشگاه می شوند.

معاون استاندار:

سالمتیکیازراهبردهای
هفتگانهاستاندرسال 97است

معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری با بیان
این که هفــت سیاســت راهبردی برای اســتان در ســال
 97تدوین شده است ،گفت :امســال یکی از اصلی ترین
سیاستهای استان سالمت همه جانبه است که جا دارد
برنامهریزی جامعی در این زمینه صورت گیرد .به گزارش
اداره کل روابط عمومی استانداری ،سید جواد حسینی
در کارگــروه تخصصی ســامت و امنیت غذایی اســتان
اظهار کرد :با توجه بــه رویکرد اجتماعی شــدن موضوع
سالمت و ارتقای آن سه سند جامع سالمت ،بیماریهای
غیر واگیردار و امنیت غذایی در حوزه سالمت در استان
تدوین و تصویب شــده که همکاری همه دستگاه ها برای
اجرایی شدن این اسناد الزامی اســت .وی تصریح کرد:
فعالیت های دســتگاه های اجرایی در خصوص سه سند
احصا شده است و در هر جلسه کارگروه تخصصی سالمت
و امنیت غذایی اســتان ،یک دســتگاه گزارش تخصصی
خود را ارائه کند .معاون استاندار با اشاره به این که مجامع
سالمت در  27شهر استان راه اندازی شده است ،افزود:
هدف از مجامع سالمت توسعه صورت بندی شده در امر
ســامت اســت و دبیرخانــه کارگروه تخصصی ســامت
و امنیت غذایی اســتان ،تمامی مصوبــات و راهبردهای
اجرایی را به مجامع سالمت نیز ارجاع دهد.
حسینی در ادامه با بیان این که سال گذشته  150مورد
طغیان بیماری 83 ،مورد وبا و  111مورد اسهال خونی
در استان گزارش شده است ،اظهار کرد :با نزدیک شدن
به ایام تابستان و بروز بیماریهای فصلی منتقله از طریق
آب و غذا نظیر وبا و همچنین بیماری های مشــترک بین
انســان و دام و بــا عنایت بــه نــوع همه گیری بیمــاری وبا
ضروری اســت تمهیدات کنترلــی و پیشــگیرانه در مهار
بیماری هــای مزبــور از جملــه آمــوزش و اطالع رســانی
عمومــی و ابــاغ برنامه هــای مرتبــط بــا شــرح وظایــف
دســتگاه ها اندیشــیده شــود .وی همچنین یادآور شــد:
نرخ باروری کشور در سال  1.8 ،94فرزند بوده در حالی
که حــد جایگزینــی شــاخص جهانی نــرخ بــاروری کلی
 2.1فرزند اعالم شــده است و بر اســاس اطالعات اداره
ثبت احوال اســتان در ســال  1393نرخ باروری استان
 3.2بــود .وی تصریح کــرد :هدف گذاری اســتان برای
نرخ بــاروری باید  2.5باشــد و شــورای راهبری جمعیت
اســتان سیاســت های تشــویقی جمعیــت را تدویــن و به
شهرستانهای با نرخ کمتر از  2.5ارسال کند.

تعطیلییکساعته3ایستگاه
قطارشهریمشهد
روز گذشته ســه ایستگاه خط یک قطارشــهری مشهد به
دلیــل آن چه آتش ســوزی خفیف در یکــی از باکس های
الکترونیکی قطارشــهری اعالم شــده بود ،تعطیل شــد.
مدیر روابــط عمومی شــرکت بهره برداری قطارشــهری
مشهد ،در این زمینه به ایســنا گفت :صبح سه شنبه یکی
از باکس های الکترونیکی قطارشهری که وظیفه انتقال
فاز منفی به ریل قطار را دارد ،اتصالی پیدا کرد که باعث
انتشار دود و آتش سوزی کوچکی شــد .وی افزود :بر این
اساس مجبور شدیم به دلیل ایمنی کارکنان و قطع برق،
در ساعت 10:38و به مدت حدود 40دقیقه سه ایستگاه
نمایشگاه ،کوهستان پارک و وکیلآباد را تعطیل کنیم که
به این دلیل از تمامی شهروندان عذرخواهی میکنیم.

