اخبار
اجتماعی

دام پزشکی از کشف محموله های عرضه
آبزیان حرام در مشهد خبر داد

فروش گوشت کوسه و گربه ماهی
در مشهد!

براساساعالمهواشناسی

دمای هوای استان افزایش می یابد

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان
رضوی گفت :روند افزایش میانگین دمای هوا در مناطق
مختلف اســتان آغاز شده اســت و تا روزهای پایانی هفته
ادامه دارد.
فریدون ســنگچولی در گفــت و گو بــا ایرنا افــزود :بر این
اساس ،میانگین دمای هوای مشهد با افزایش تدریجی تا
روز چهارشنبه به  13درجه می رسد ،کمینه دمای هوای
مشــهد نیز طی این هفته به باالی صفر می رســد و  2تا 3
درجه افزایش می یابد .وی یادآور شــد :تا روزهای میانی
هفته ،جوی آرام برای خراسان رضوی پیش بینی می شود
اما از روز دوشنبه 24دی ماه شاهد فعالیت سامانه بارشی
در استان خواهیم بود.
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با مشارکت آستان قدس ،سپاه امام رضا (ع) ،آموزش و پرورش و کمیته امداد در استان های خراسان آغاز شد

تغذیهرایگانبرایدانشآموزانمناطق محروم
گزارش جلسه

افزود :آموزش و پرورش عالوه بر این وظیفه ذاتی،
به ســامت و تغذیه دانش آموزان نیز اهمیت داده
است ،بسیاری از دانش آموزان به دلیل استرس و
شرایطی که دارند ،بدون این که در منزل و در کنار
خانواده صبحانه صرف کنند به مدرســه می آیند،
این تغذیه در مدرســه می تواند به ســطح یادگیری
دانش آموزان کمک کند .این تغذیه تبرک آســتان
قدس رضوی است ،دانش آموزان مقاطع ابتدایی
مناطق محروم از خوان نعمت آستان قدس رضوی
بهره مند می شوند که برکات معنوی و تربیتی ویژه
برای دانش آموزان دارد.

محمد حسام مسلمی

روز گذشته طرح تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق
محروم اســتان هــای خراســان رضوی ،شــمالی و
جنوبی از جوار حرم امام مهربانی ها در مشهد آغاز
شد؛ طرحی که با مشارکت آســتان قدس رضوی،
سپاه امام رضا (ع) ،کمیته امداد و آموزش و پرورش
استان اجرا می شود و قرار است بر اساس آن ،بیش
از  35هزار دانش آموز ابتدایی مناطق محروم ســه
استان خراسان رضوی ،شــمالی و جنوبی با تغذیه
رایگان از نعمت سفره رضوی بهره مند شوند.

عکس  :دهقانی

کارشناسان دام پزشکی ،محموله عرضه و فروش آبزیان
حرام (کوســه ماهــی ،گربــه ماهــی و )...را در مشــهد و
برخی شهرستان های استان کشــف و ضبط کردند .به
گزارش روابط عمومی دام پزشکی استان  ،در پی تشدید
نظارت های میدانی دفتر نمایندگــی ولی فقیه در اداره
کل دام پزشــکی و کارشناســان دام پزشــکی استان و به
خصوص شبکه دام پزشکی مشهد ،محموله های آبزیان
حرام (کوسه ماهی ،گربه ماهی و )...که به عنوان ماهی
حالل عرضه می شــد ،در شهرســتان های مشهد ،تربت
حیدریه ،فریمان و ســبزوار کشــف و ضبط شــد .مسئول
دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در اداره کل دام پزشــکی
اســتان اظهار کرد :عرضه و فروش هرگونــه آبزیان حرام
طبق روایــات و اعالم مراجــع عظام حرام و فــروش آن به
شهروندان اقدامی غیرقانونی و غیر شرعی است .حجت
االسالم محمد حسن شورورزی افزود :بر اساس نظارت
های شرعی از سطح بازار و گزارش های رسیده مردمی،
تا کنون هشــت محمولــه از ایــن ماهی حرام گوشــت در
استان کشــف و با همکاری نیروی انتظامی برای توقیف
خودروهای حامل این نــوع آبزی و بازداشــت راننده آن
اقدام شده است.
وی افــزود :با توجه به شــگرد متخلفــان در عرضه آبزیان
حرام به صورت حالل که ســر و ته این ماهیــان زده و غیر
قابل تشخیص می شود ،از شــهروندان عزیز درخواست
می کنیم تا زمانی کــه  100درصد از حالل بودن آبزیان
مطمئن نشده اند ،به هیچ عنوان از آن ها استفاده نکنند.
همچنین با توجه به ضعف نظارت شــرعی و بهداشتی بر
فروشندگان دوره گرد ،تذکر جدی به هموطنان گرامی
داده می شــود که از خرید هرگونه آبزیان از فروشندگان
دوره گــرد و بــدون هویت خــودداری کننــد و در صورت
وجــود هرگونه ابهــام در ایــن نوع فــراورده ها با ســامانه
تلفنــی  1512یا ســامانه پیامکــی  300001512در
ارتباط باشند.

از میان خبرها

•از تولیت آستان قدس رضوی تشکر می
کنم که با اجرای این طرح همه را دور هم
جمع کرد

به گزارش «خراســان رضوی» ،فرمانده ســپاه امام
رضا(ع) روز گذشــته در مراســم آیین افتتاح طرح
تغذیه رایگان دانش آموزان حاشــیه شــهر مشهد و
 16دهستان استان های خراسان رضوی ،شمالی
و جنوبی که در دبستان والفجر شهرک طرق مشهد
برگزارشد،ضمنتبریکوالدتحضرتزینب(س)
و روز پرستار اظهار کرد :از همه نهادها و بخش هایی
که در طرح تغذیه رایگان دانش آموزان محروم سه
استان خراسان مشارکت کرده اند ،تشکر می کنم.
سردار یعقوبعلی نظری همچنین با تشکر از تولیت
آســتان قدس رضوی برای اجرای این طرح گفت:
از تولیت آستان قدس تشــکر می کنم که با اجرای
این طــرح همــه را دور هم جمــع کرد ،ایــن دور هم
جمع شدن پیام بزرگی از محبت و دلدادگی است،
این مشارکت باعث می شود خدمت به محرومان را
به کســانی که وظیفه داریم به آن ها خدمت کنیم،
منتقل کنیم.فرمانده سپاه امام رضا (ع) همچنین
در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران درباره
نقش بســیج و ســپاه در اجرای این طرح نیز گفت:
این طرح توسط ســتاد آبادانی و ستاد حاشیه شهر
اجرا می شود ،همچنین به لحاظ مالی هم به اندازه
وسعمان کمک خواهیم کرد .وی افزود :امیدواریم
با اجرای این طــرح ،به وظیفه خــود در برابر دانش
آموزان محروم عمل کنیم.

•اجرای طرح تغذیه رایگان دانش آموزان
در  120روستای  3استان خراسان

معــاون امداد مســتضعفان آســتان قــدس رضوی
نیز در بخش دیگــری از این مراســم  ،اجرای طرح
تغذیه رایگان برای دانش آموزان مناطق محروم در
استان های خراسان رضوی ،شــمالی و جنوبی را
یک وظیفه برشــمرد و اظهار کرد :این طرح از جوار
حرم امام مهربانی ها آغاز می شــود و امیدواریم در
سراســر کشــور نیز اجرا شــود .مصطفی خاکســار
قهرودی افزود :طرح تغذیه رایــگان دانش آموزان
در  120روســتا در دهســتان های مختلف استان
های خراسان رضوی ،شــمالی و جنوبی با تعامل و
همکاری آســتان قدس رضوی ،سپاه امام رضا(ع)
 ،کمیته امداد و آموزش و پرورش اجرا می شود.
وی تصریــح کــرد :آســتان قــدس رضــوی در کنار
خدمت به زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع)،
بهعنوانیکیازماموریتهایذاتیخود،خدمتبه
محرومان را نیز پیگیری می کند.

•ساخت زائر سرا برای خدمت
به محرومان

معــاون امداد مســتضعفان آســتان قــدس رضوی
همچنین ســاخت زائر سرا در شــهرک طرق برای
افراد محروم و نیازمند را از جمله اقدامات آســتان

قدس رضوی برای خدمت به محرومان برشــمرد و
افزود :البته این خدمات رسانی با تعامل و همکاری
دیگــر دســتگاه هــا محقق شــده اســت و اگــر این
مشارکت نبود ،در ارائه خدمات به محرومان موفق
نبودیم.خاکســار قهــرودی تصریح کرد :بــا وجود
تالش های مذبوحانه دشــمن علیه کشــورمان به
ویژه در شرایط امروز ،این تعامل و همکاری دستگاه
ها می تواند توطئه های دشمن را ناکام بگذارد.

•اجرای طرح تا پایان اسفند ماه امسال

وی درباره مــدت زمان اجرای این طــرح گفت :در
مرحله اول ،این طرح برای دانــش آموزان محروم
استان های خراسان رضوی ،شــمالی و جنوبی تا
پایان اســفند ماه اجرا می شــود.همچنین در این
مراسم ،مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
با بیان این که قرار اســت طرح تغذیه رایگان برای
دانش آموزان مناطق محروم  17اســتان دیگر نیز
اجرایــی شــود ،تصریح کــرد :این طرح بــه صورت
آزمایشی برای دانش آموزان استان های خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی اجرا می شود و مطمئنا بر
اساس آثار و برکاتی که دارد ،در همه کشور اجرایی
خواهد شد.
قاسمعلی خدابنده ،تعلیم و تربیت را وظیفه ذاتی
آموزش و پــرورش بــرای دانش آموزان برشــمرد و

•اجرای طرح تغذیه رایگان برای  35هزار
دانش آموز استان های خراسان

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی با بیان
این که بیــش از  35هــزار دانش آموز اســتان های
خراســان رضوی ،شــمالی و جنوبی از طرح تغذیه
رایگان بهره مند می شــوند ،افزود :این طرح باعث
خدمت رســانی مطلوب بــه دانش آمــوزان مناطق
محروم می شــود .وی افزود :آســتان قدس رضوی
خدمات بزرگی طی  40ســال برای زائــران انجام
داده اســت اما در دوره فعلی ،آســتان قدس عالوه
بر خدمت رســانی به زائران علی بن موســی الرضا
(ع) خدمت به محرومان و محرومیت زدایی را هم به
عنوان یکی از برنامه هایش در دستور کار قرار داده
که کار بسیار ارزشمندی است.
خدابنده تاکید کرد :سپاه امام رضا(ع)همبهمنظور
محرومیت زدایی ،خدمات بزرگی در شــهر مشهد
و حاشــیه شــهر انجام داده اســت ،در این خصوص
عملیات عمرانی ،بهداشــتی ،آموزشی و فرهنگی
بســیاری انجام داده و برخی از مراکز آموزشــی ما
توسط سپاه امام رضا (ع) ساخته شده است .

• 80هزار دانش آموز استان تحت پوشش
ستاد حاشیه شهر
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان یادآور شــد:
همچنین ستاد حاشیه شهر مشهد  80هزار دانش
آموز استان را تحت پوشش قرار داده و کمیته امداد
هم بــرای تهیه لــوازم تحصیلــی ،کمــک بزرگی به
آموزش و پرورش کرده است.

نشست معاون وزیر راه با مجريان
پروژه به سازی بافت پيرامون حرم

همزمان با ســفر معــاون وزیر راه و شهرســازی به مشــهد،
نشستی مشترك با شهردار مشهد ،شهردار منطقه ثامن و
جمعی از مسئوالن اســتانی با هدف بهرهمندی از نظرات
كارشناسیدراجرایطرحبهسازیونوسازیبافتپیرامون
حرم رضوی برگزار شــد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی
دولت ،بهره گیری مجریان پروژه نوسازی و به سازی بافت
پیرامونحرممطهررضویازتجاربونظراتمتخصصان،
هدفبرگزاری ایننشستبود.محمدسعیدایزدی،معاون
معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرســازی و دبیر شورای
عالیشهرسازیومعماریایران،مجیدروستا،عضوهیئت
مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ،محمدرضا رضایی
كوچی،رئیسکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی،
احمدنوروزی،رئیسکمیسیوناقتصادی،سرمایهگذاری
ومشارکتهایشورایاسالمیشهرمشهد،سیدمصطفی
نعمتی شهردار منطقه ثامن و جمعی از متخصصان و پیش
کسوتان عرصه عمران و بهســازی شهری کشور در منطقه
ثامنازافرادحاضردرایننشستبودند.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

برون سپاری و خرید خدمات
آموزشی در استان ادامه می یابد

مدیرکلآموزشوپرورشاستانبابیاناینکهسازمانامور
اداری استخدامی و برنامه و بودجه برای استخدام نیرو در
آموزشوپرورشودیگراداراتیکسریسختگیریهایی
دارند،تصریحکرد :دربودجهساالنهآموزشوپرورشردیفی
برای برونسپاری و خرید خدمات آموزشی به صورت مجزا
آورده شده و تا زمانی که این ردیف در بودجه قرار دارد ،این
روندادامهخواهدداشتمگراینکهردیفبودجهدرمجلس
حذفشود .قاسمعلیخدابندهدرگفتوگوباایسنادراین
بارهاظهارکرد:درچهارسالآینده 330هزارنفردرآموزش
وپرورشکشوربازنشستهمیشوند،تعدادنیروهایخروجی
با ورودیها همخوانی ندارد و تعداد ورودیها کمتر است.
این موضوع باعث میشود ناگریز به ســمت برونسپاری و
خریدخدماتآموزشیبرویم.ویافزود:درجذبنیرودولت
هم با یکســری محدودیت هایی مواجه است ،سازمان امور
استخدامی باید مجوز اســتخدام بدهد ،در برنامههای پنج
ساله میزان اســتخدام را روز به روز کاهش میدهند به این
دلیل که از برون سپاری و ظرفیتهای دیگر استفاده کنیم
وتقریبابهازایهردونفربازنشسته،یکاستخدامداریم.در
برخیدستگاههابهازایهرسهنفربازنشسته،یکاستخدام
موردقبولاست.ویادامهداد:بنابرایناگرامسالدراستان
 3000نفر بازنشستهشوند ،می توانیم 1500نفر را برای
سالآیندهجذبکنیماماجذباینافرادبهاینشکلاست
کهبایدچهارسالدردانشگاهفرهنگیاندرسبخوانند.وی
همچنین درباره بیشترین و کمترین کمبود نیرو در مناطق
مختلف استان نیز گفت :انباشت نیروی ما بیشتر در مرکز
اســتان و نواحی مشــهد و به خصوص در نواحی  4 ،6و  3و
کمبود نیروی ما در بین مناطق و نواحی مشــهد در منطقه
تبادکانیعنیهمانحاشیهشهراست.

چهرهها وخبرها
مدیرکلدامپزشکیاستاناعالمکرد

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد خبر داد:

پیشگیری از تب برفکی در دستور کار دام پزشکی

تحقق روزشمار  69درصدی درآمدهای سال  97شهرداری
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد گفت :هم اکنون شاهد تحقق روزشمار
 69درصدی درآمدهای عمومی شهرداری هســتیم .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شهرداری مشهد ،محمود برهانی اظهار کرد :در حوزه درآمدهای عمومی شهرداری
مشهد برای سال  ،97پیشبینی حدود سه هزار میلیارد تومانی داشتیم که مبلغ یک
هزار و  366میلیارد تومان از این رقم تاکنون محقق شــده است .وی افزود :نسبت به
عملکرد سال گذشــته ،بیش از  20درصد رشــد در میزان وصولی داشــتهایم .مدیرکل درآمدهای عمومی
شهرداری مشــهد تصریح کرد :در نظر داریم در دو ماه و نیم پایانی ســال ،به درآمد یک هزار میلیارد تومانی
دست یابیم تا مسائل و مشکالتی را که در حوزه اجرا و هزینه کرد وجود دارد ،رفع کنیم.

از میان خبرها
شهری

شهردارمشهددردیدارباکارکنانشهرداری:

کنار کسانی که به شهروندان و
زائران خدمت میکنند خواهیم بود

شــهردار مشــهد گفت :در کنار کســانی کــه به شــهروندان
مشهدیوزائرانحضرترضا(ع)خدمتمیکنند،هستیم
و حمایتشــان میکنیم.بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شــهرداری مشــهد ،محمد رضا کالیی روز گذشته همزمان
با میالد حضرت زینب(س) در دیدار با کارکنان شــهرداری
مشــهد با بیان این که اگر حضرت زینب (س) در کربال نبود،
واقعه کربال در کربال مانده بود ،افزود :حضرت زینب (س) با
شجاعت و استقامت پیام بزرگ عاشورا را به گوش جهانیان
رساند .وی افزود :قرار نیست همیشه در اتفاقات و رویدادها
نقشاولرابرعهدهداشتهباشیمومیتوانیمجاییکهفعالیت
مناســب و خوبی برای خدمت به مردم انجام میشــود ،از آن
حمایتکنیم.کالییبااشارهبهاینکهازهمکارانمدرسازمان
بزرگ شــهرداری مشــهد میخواهم هر جا فعالیــت خوب و
مناســبی را دیدند از آن حمایــت کنند ،ادامــه داد :بر همین
اساس شهرداری مشهد در کنار کســانی که به شهروندان و
زائرانخدمتمیکنند،خواهدبودوحمایتشانخواهدکرد.

سرپرستمعاونتخدماتشهریشهرداری
اعالمکرد:

روتبال 3500اصله درخت در مشهد

سرپرســت معاونت خدمات شــهری شهرداری مشــهد ،از
روتبــال  3500اصلــه درخت در مشــهد خبــر داد و گفت:
فصل زمســتان بهترین زمان برای کاشت درختان به روش
روتبال است به همین دلیل طبق برنامه ریزی های صورت
گرفته ،عملیات کاشت  3500اصله درخت به این روش در
مشهد آغاز شــده اســت .به گزارش روابط عمومی معاونت
خدمات شهری شــهرداری مشــهد ،مهدی یعقوبی در این
باره اظهار کرد :این درختان با گونه های مختلف در حاشیه
معابراصلیکاشتهمیشوندو 554نقطهبرایکاشتآنها
شناسایی شده است.

مدیرکل دام پزشکی خراســان رضوی گفت :پیشــگیری از تب برفکی در دستور کار
دام پزشکی اســتان اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،احمد شریعتی در
جلســه پیشــگیری از تب برفکی که با حضور تشــکلهای دامی در اداره دام پزشکی
خراســان رضوی برگزار شــد ،گفت :از تمام امکانات و فضاها برای اطالع رسانی به
دام داران استفاده کرده ایم و این روند همچنان ادامه دارد .وی تصریح کرد :گاهی با
بی میلی دام داران در استفاده از واکسن تب برفکی روبه رو میشویم که در این باره نیز باید اطالع رسانی و
آموزشهای الزم به ویژه از طریق اتحادیههای مرتبط ارائه شود .وی گفت :با واسطههای حمل و نقل دام و
هر فردی که شرایط بهداشتی دام پزشکی را رعایت نمیکند ،برخورد خواهد شد.

سرپرست فرمانداری مشهد مطرح کرد:

چرایی آغاز به کار نکردن بیمارستان «مادر»
سرپرست فرمانداری مشهد درباره آغاز نشدن فعالیت بیمارستان مادر در مشهد پس از
افتتاح رسمی ،گفت :همه کارهای این بیمارستان انجام شده و کمیسیون همتا نیز به
مباحث ترافیکی این بیمارستان ورود کرده و اگر خود هیئت مدیره بیمارستان فعالیت را
ادامه نداده ،مربوط به خودشان است .به گزارش تسنیم ،حیدر خوش نیت با اشاره به این
که این بیمارستان زیر نظر بخش خصوصی اداره میشود ،تصریح کرد :این بیمارستان
دولتی نیست و اگر اعضای هیئت امنا کوتاهی کرده اند ،بحث دیگری است؛ مشکل آن ها برای افتتاح رسمی،
مشکل ترافیک و پارکینگ بود که در کمیسیون همتا ،این موضوع بررســی و رفع شد .وی افزود :افتتاح این
بیمارستان نمادین نبود و امکانات و تجهیزات بیمارستان نیز تامین شده بود.

علیرضا رزم حسینی از بیمارستان  610تخت خوابی امام رضا(ع) بازدید کرد

اخبار

خداقوتی استاندار به پرستاران

ملیحــه رفیع طلــب /اســتاندار خراســان رضــوی به
مناسبتروزپرستارازبخشهایمختلفبیمارستان
 610تخــت خوابی امــام رضــا(ع) بازدید کــرد و به
خداقوتیپرستارانرفت.بهگزارشخراسانرضوی،
علیرضا رزم حســینی در ایــن بازدید ،بــا تبریک روز
پرستار ،به دغدغه های این قشر اشاره کرد و گفت:
امروزاولینروزکاریمناستوقاعدتادراینحوزه،
جلساتیباآقایدارابیرئیسدانشگاهعلومپزشکی
مشهدخواهیمداشت.ویباتاکیدبراینکهپرستاری
شــغل مقدسی اســت و پرســتاران بدون هیچ چشم
داشــتی ســختی های کار را تاب می آورنــد ،افزود:
در این خصوص از هر کمکی کــه بتوانیم دریغ نمی
کنیم و ان شــاءا ...بــا حضور وزیر محترم بهداشــت،
بخشــی از مشــکالت را که به حق هم هست ،مرتفع
می کنیم .رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز
در این بازدید با اشاره به این که حضور آقای استاندار
را در حوزه سالمت و در اولین روز کاری خود به فال
نیک می گیریم ،اظهار کرد :طبیعتا پرستاران رکن
اصلــی درمان هســتند و در کنــار پزشــکان ،وظیفه
درمان بیماران را برعهده دارند و ان شاءا ...دولت با
اصالحتعرفهخدماتپرستاری،مشکالتپرستاران
رابرطرفخواهدکرد.ویافزود:موضوعدیگریکه
درحوزهسالمتباآنمواجهایم،بدهیهایدانشگاه

علوم پزشکی مشــهد و مطالباتی است که از شرکت
های بیمه ای دارند که اگر این بدهی پرداخت شود،
خیلی از مطالبات پرســتاران و پزشکان نیز حل می
شود.دارابی تاکید کرد :هیچ قشــری را نمی توانید
پیدا کنید کــه 13ماه مطالبات خــود را نگیرند اما با
همانشدتوعالقهکارکنند،پرستارانباوجودهمه
مشکالت ،کار شایسته ای در حوزه درمان و سالمت
برای مــردم انجام مــی دهنــد و امیدواریــم با کمک
استاندارووزارتبهداشت،معوقاتآنهاراپرداخت
کنیم .وی اشاره ای هم به وضعیت بهداشت ودرمان
قبل از انقالب کرد و گفت :قبل از انقالب اســامی،
پزشکان و پرســتارانی از بنگالدش ،هند و پاکستان
درکشورماطبابتمیکردنداماامروزبهبرکتنظام
جمهوریاسالمیازپزشکانخارجیبینیازهستیم
وپرستارانماارتقایعلمیودانشگاهیپیداکردهاند
وحوزهسالمتماازخارجبینیازاست.برایدرمان،
هیچ بیماری از ایران به کشــورهای خارج فرســتاده
نمیشودوهمینبیمارستان 610تختخوابیامام
رضا(ع)یکیاززیباترینبیمارستانهایکشوراست.

•پرستاران،الگوهایشایستهجامعهاسالمی
اســتاندار همچنیــن در پیامــی ضمــن تبریک روز
پرســتار گفت :مناســبتی شایســته تر از روز میالد

نایب رئیس شورای شهر مشهد:

اختیارات را به مدیریت شهری برگردانید

نایــب رئیــس شــورای شــهر مشــهد
گفــت :راه حــل مشــکالت و معضالت،
بازگرداندن اختیارات به شــهرداریها
و شوراهای شهر است .به گزارش پایگاه
اطالعرسانی شورا  ،حمیدرضا موحدی
زاده اظهــار کــرد :متأســفانه طــی یک

سال گذشــته به دلیل افزایش نرخ ارز و
بهطورکلی معضالت اقتصادی ،شرایط
خوبی درزمینه اشتغال نداشتهایم.وی
افزود :با توجه به شرایط اقتصادی شاهد
رکود در کشــور و بهتبــع آن ،در مشــهد
بودیــم که در حــوزه ساختوســازها نیز

سالمت

حضرت زینب (س) برای قدردانی از مقام شــامخ
پرســتاران کشــورمان نمی توان یافت .به گزارش
روابط عمومی اســتانداری ،در بخشــی از این پیام
آمده است« :پرستاران با تاســی از زندگی سراسر
ایثــار و اســتقامت پرســتار دشــت نینــوا حضــرت
زینــب(س) و کالم زیبــای رهبــر فرزانــه انقــاب
اســامی که در وصــف مقــام پرســتاران فرمودند
«پرستاری از یک ســو ترکیبی از رحمت و عطوفت
و مهربانی و از ســوی دیگر دانش و معرفت و تجربه
است» الگوهای شایسته جامعه اسالمی هستند».
محمدرضا حیدری رئیس شــورای شهر مشهد نیز
والدت حضرت زینب(س) و روز پرســتار را تبریک
گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شورای شهر ،وی
گفت :به راستی که واژه «پرستار» ،واژهای گسترده
و بســیط اســت و نمیتوان آن را صرفا به یک قشــر
خاص از جامعه محدود کرد.
سرپرســت فرمانــداری مشــهد نیز روز گذشــته به
مناسبت روز پرستار ،در حاشیه دیدار با پرستاران
یکی از بیمارســتان های مشــهد به ایرنــا گفت :از
مجمــوع هفت هــزار تخــت بیمارســتانی فعال در
اســتان ،چهار هزار و  96تخت معــادل  58درصد
از این تعداد در مشهد قرار دارد .حیدر خوش نیت

تأثیری مستقیم داشته است و هرچه این
شــرایط ادامه پیدا کند ،شــاهد کاهش
عــوارض و پروانــه ســاختمان خواهیــم
بــود و درنتیجــه درآمــد شــهرداریها
کاهــش مییابــد .وی تصریح کــرد :در
ایــن مواقــع گاه مصوباتــی در مجلس یا
دولت هم تصویب میشود که اختیارات
شهرداریهاراکاهشمیدهدکهدراین
شرایطسخت،قطع ًامدیریتهایشهری
با مشکالت جدی مواجه میشود.

مدیر تامین و نگهداشت تجهیزات
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

راه اندازی نخستین واحد اورهال
تجهیزات پزشکی کشور در مشهد

افزود :تعداد تخت های فعال بیمارستانی به ازای
هزار نفر جمعیت در مشهد  1.2تخت و این میزان
در استان  1.1تخت است.وی اظهار کرد :خدمات
بهداشتی درمانی مشهد در بخش شهری به وسیله
 101مرکز و درمناطق روستایی از طریق  29مرکز
و  143خانه بهداشت روســتایی به مردم ارائه می
شود .وی تعداد کادر درمانی زیر نظر دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در این شهرستان را 11هزار و 400
نفر ذکر کرد و گفت :این تعداد شامل  432پزشک
عمومــی 876 ،پزشــک متخصــص 76 ،دنــدان
پزشــک 104 ،دارو ســاز و بیش از  9هزار و 900
پرستار و پیراپزشک است.

کسب تندیس نقرهای بلوغ بودجهریزی
توسط شهرداری مشهد
مدیرکلبرنامهوبودجهمعاونتبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانیشهرداریمشهد
گفت:درنهمینکنفرانسبینالمللیبودجهریزیبرمبنایعملکرد،شهرداریمشهد
بهعنوانتنهاشهرداریدرکشورتوانستتندیسنقرهایبلوغبودجهریزیبرمبنای
عملکرد را به دســت آورد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشهد ،جمال
حسنبارانیاظهارکرد:نهمینکنفرانسبینالمللیبودجهریزیبرمبنایعملکرد،
در تاریخ 18و 19دی ماه امســال با حضور وزارتخانهها ،شهرداریها ،سازمانها و
نهادهایبخشعمومی،بنگاههایاقتصادیخصوصی و...برگزارشد.

مدیر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشــکی دانشگاه علوم
پزشــکی ،به راه اندازی نخســتین واحد اورهال تجهیزات
پزشکی کشور در این دانشگاه اشاره کرد و گفت :این واحد
باهدفتحققسیاستهایاقتصادمقاومتی،کانونیراراه
اندازی کرده که در آن تجهیزات پزشکی تعمیر اساسی می
شوندودوبارهبهچرخهبهرهبرداریبازمیگردند.بهگزارش
وب دا ،دکتر حســن خدا پرســت با بیان این کــه تجهیزات
پزشکی یکی از گران ترین و مهم ترین منابع بیمارستان ها
و دانشگاه های علوم پزشــکی بعد از منابع انسانی به شمار
می روند ،تصریح کرد :حوزه تجهیزات پزشــکی شامل سه
فرایند تامین و خرید ،نگهداری و کنترل کیفیت اســت .در
خرید تجهیزات پزشکی ،انتخاب باید درست و متناسب با
نیازوترجیحاتولیدداخلباقیمتوشرکتپشتیبانمناسب
باشد .توجه به فرایندهای نگهداری و کنترل کیفیت نیز در
اینزمینهازاهمیتزیادیبرخورداراست.

مدیرنظارتواعتباربخشیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهداعالمکرد

برخورد با مداخله گران حوزه
سالمت ،اولویت معاونت درمان

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد،
برخورد با مداخله گران حوزه ســامت را از مهم ترین اولویت
های معاونت درمان این دانشــگاه برشــمرد و گفت :سالمت
بیماروارائهبهترینخدماتازمهمتریناهدافنظامسالمت
استودراینمیاندرصورتخدشهواردشدنبهاینمسئله،
به طور حتم با جدیت به آن رسیدگی می شود .به گزارش وب
دا ،دکترانجیدنی تصریحکرد:کارشناساننظارتبردرمان
بهطوردایمیومرتببرعملکرداینواحدهانظارتمیکنند
ودرصورتمشاهدههرگونهتخلف،باآنبرخوردخواهدشد.

