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نواختن زنگ عاطفه ها
در مدارس استان

آغازجمعآوریموتورپمپها ازکشفرود
قاضیبهشتی:دادستانیبامدیرانسهلانگاردرقضیهکشفرودقطعابرخوردخواهدکرد
گزارش
محمد حسام مسلمی

روز گذشــته بــا دســتور دادیــار حــوزه معاونت
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای
عمومــی و انقــاب مرکز اســتان ،جمــع آوری
موتورپمپ هایی که در حاشیه کشف رود اقدام
به پمپاژ فاضالب به درون زمین های کشاورزی
می کردنــد ،آغاز شــد؛ موتورپمپ هایــی که به
صــورت ویــژه در گــزارش روزنامــه «خراســان
رضــوی» بــا عنــوان «دو دهه کشــت مــرگ در
کشــف رود» کــه  3مهرمــاه در همیــن صفحــه
منتشر شــده بود ،درباره فعالیت خطرناک آن
ها در پمپــاژ فاضالب جــاری در کشــف رود به
مزارع کشــاورزی هشــدار داده بودیم و حاال با
پیگیری های ویژه دســتگاه قضایــی ،اقدامات
جدی بــرای جمــع آوری ایــن موتــور پمپ ها
شدت گرفته است .پیش از این نیز رزم حسینی
استاندار خراسان رضوی پس از انتشار گزارش
خراســان ،دســتور تشــکیل هرچــه ســریع تــر
کارگروه سامان دهی کشف رود را صادر کرد.
•گره زدن سالمت مردم به مباحث مالی و
بودجه ای به هیچ عنوان مورد قبول نخواهد
بود

به گزارش «خراســان رضــوی» ،قاضــی فرزاد
بهشتی توندری دادیار حوزه معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و
انقالب مرکز اســتان ،با بیان این که دستورات
قضایــی مبنــی بــر جمــع آوری موتــور پمپ ها
در کشــف رود صادر شــده اســت ،اظهار کرد:
امیدواریم دستگاه ها و ســازمان های مسئول
به وظایــف خود به درســتی عمل کننــد .وی با
بیان این کــه در چارچــوب قوانیــن و مقررات،

دســتورات مکرر قضایــی مبنی بر جمــع آوری
موتور پمپ هایی که در حاشیه کشف رود وجود
دارد صادر شده است ،تصریح کرد :البته مشکل
اصلی در کشف رود ،فاضالب جاری در آن است
که متاسفانه دستگاه ها و سازمان های مسئول
به وظایف خود به درستی عمل نکردند و چنان
چــه مشــکل ورود فاضــاب به کشــف رود حل
شــود ،به طور طبیعی دیگر شــاهد وجود موتور
پمپ هــا و محصوالت آلوده در حاشــیه کشــف
رود نخواهیم بود.
•دادستانی با مدیران سهل انگار برخورد
خواهد کرد

قاضــی بهشــتی تصریــح
کرد :گره زدن سالمت
مــردم بــه مباحــث
مالــی و بودجــه ای
به هیچ عنــوان مورد
قبــول مــردم نخواهد
بــود و دادســتانی بــه
عنــوان مدعــی العمــوم قطعا
با مدیران ســهل انگار برخــورد خواهد کــرد ،از
ایــن رو امیدواریــم دســتگاه ها از جمله شــرکت
آب منطقــه ای ،شــرکت آب و فاضــاب ،محیط
زیست ،دانشگاه علوم پزشکی ،شــهرداری و...
به وظایف خود در ســامان دهی هر چه ســریع تر
کشف رود اهتمام جدی داشته باشند .وی تاکید
کرد :امید است در کارگروه نجات کشف رود که
قرار است با حضور اســتاندار برگزار شود هر چه
سریع تر تصفیه خانه سپتاژ تعیین تکلیف شود تا
با راه اندازی این تصفیه خانه دیگر شــاهد تخلیه
فاضالب در کشف رود نباشیم.
دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از
وقوع جرم دادسرای مرکز استان تصریح کرد:

باید دستگاه ها و ادارات مســئول ،اراده جدی
در نجات ایــن رودخانــه حفاظت شــده محیط
زیستی داشته باشند و به ســمتی حرکت شود
که این رودخانه با ســامان دهی و ایجاد فضای
سبز در حاشــیه آن ،تبدیل به محل تفرجگاهی
برای مردم شود.
•وعده آب منطقه ای :پرونده بهداشتی
کشف رود تا پایان سال  99بسته می شود

علیمیرزایی دبیــر کارگروه
نجات کشف رود نیز در
این زمینه به «خراسان
رضــوی» گفــت :از
روز چهارشــنبه بحث
جمع آوری موتور پمپ
های غیــر قانونــی که در
کشف رود فعالیت می کردند،
با حکم دادســتانی و همکاری نیــروی انتظامی
در دســتور کار قرار گرفته اســت .وی همچنین
وعده داد که پرونده بهداشتی کشف رود تا پایان
سال  99بسته خواهد شد و در این زمینه یادآور
شد :تصفیه خانه خین عرب ظرف  15روز آینده
به بهره برداری می رســد ،با بهره برداری از این
تصفیــه خانه بیــش از  700لیتر بر ثانیه پســاب
جمعآوریخواهدشد،همچنیندرپاییندست
کشفروداقدامبهاحداثتصفیهخانهکردیمکه
به خاطر مشکالت بودجه ای متوقف مانده بود،
با اقداماتی که انجام می شود پرونده بهداشتی
کشف رود تا پایان سال 99بسته خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :بــرای کشــاورزان حاشــیه
کشــف رود برنامه های خوبی داریم تا معیشت
این افراد با مشــکل مواجه نشــود ،چــرا که این
کشاورزان در دهه گذشته از کشف رود حق آبه
داشتند و معیشت آن ها به این رودخانه وابسته

بود و نباید به مسائل یک طرفه نگاه کنیم.
•قولمیدهیمبهزودیمشکلکشفرود
برطرفشود

وی تاکیــد کرد :اســتاندار و معاون دادســتان،
همه پیگیر هســتند کــه قضیه کشــف رود حل
شــود ،قول می دهیم بــه زودی مشــکل آن جا
برطرف شــود ،بــا برنامه هــا و اقداماتــی که در
پیش رو داریم خبرهای خوبی خواهیم داشت.

علیمیرزایــی بــا قدردانــی از پیگیــری روزنامه
خراسان برای سامان دهی کشف رود و مطالبه
آن از دستگاه های مختلف گفت :موضوع کشف
رود از طریــق روزنامه خراســان پیگیری شــد و
آقای استاندار هم دستور دادند جلسه کارگروه
ویژه تشکیل شود که از این بابت تشکر می کنم.
هفتــه آینده این جلســه تشــکیل خواهد شــد و
امیدوارم بــا کمــک روزنامه خراســان موضوع
کشف رود حل شود.

نکته سردبیر
هر زمان که موضوع کشف رود و مشکالت و معضالت آن مطرح می شود اولین اقدامی که در
پی آن در دستور کار مسئوالن قرار می گیرد ،جمع آوری موتورپمپ هاست .هرچند این اقدام
که با حمایت ویژه دســتگاه قضایی انجام می شود ،تاثیر آنی به ســزایی در کاهش آثار مخرب
ورود فاضالب جاری در کشــف رود به مزارع و به تبع آن ســامت مردم دارد اما باید قبول کرد
توجه صرف به این اقدام تنها پاک کردن صورت مسئله و حذف معلول هاست ،نه علت اساسی.
واقعیتایناستکهمسئوالنومتولیانبایدبهسهاصلاساسیکهدرادامهمیآید،توجهکنند
و برای آن چاره ای بیندیشند:
 -1برای افرادی که در اطراف کشــف رود ســال هاســت مشغول کشــت و زرع هستند،
جایگزیندرآمدیتعریفشود.
-2منطقهکشفرودوحریمآنبایدرفعتصرفورودخانهکشفروددارایحریمشود.
-3اقدامات بازدارنده قضایی در برابر متخلفان اتخاذ شود که ضامن جلوگیری از تکرار
تخلفباشد.
تااینسهموردمدنظر برنامهریزان،مسئوالنومتولیانقرارنگیرد،مشکلکشفرودحلنخواهد
شد،موضوعیکهتامیناعتبارملیرامیطلبد.

زنگ عاطفه ها باحضور مســئوالن اســتانی وخیران،
همزمان با مدارس سراسر اســتان در مدرسه شهدای
نیرویانتظامیمشهدنواختهشد.بهگزارش«خراسان
رضوی» ،استاندار دراین مراسم که روز گذشته برگزار
شد،گفت:قبلازانقالب،جامعهتحتپوششآموزش
و پرورش 30درصد بود و اکنــون به بیش از 90درصد
رسیده است ،نرخ با ســوادی قبل از انقالب پایین تر از
 40درصد بود در حالی که امروز سوادآموزی در کشور
بیــش از90درصد شــده اســت؛ این ها همــه خدمات
انقالباست.رزمحسینیافزود:امروزدشمناندست
به دســت هم داده اند تا ناامیــدی را در کشــور ترویج و
اســتقامت و مقاومت مردم را خدشــه دار کننــد اما اگر
بخواهیم مستقل باشــیم ،باید هزینه بدهیم.مدیر کل
آموزشوپرورشاستاننیزدراینمراسم،جشنعاطفه
هاراتمرینیبرایخودشناسی،خودآگاهی،همدلیو
صمیمیت دانست و گفت :مطابق سند تحول بنیادین
باید انواع مهــارت ها را بــه دانش آموزان مــان آموزش
دهیم،پذیرشمسئولیتاجتماعییکیازاینمهارت
هاست و آیین مهر عاطفه ها تجلی گاه آموزش و تمرین
این مهارت است .خدابنده با بیان این که سال گذشته
حدود 20میلیارد ریال کمــک مردمی و دانش آموزی
در آیین مهر عاطفه ها جمع آوری و توزیع شــد ،تصریح
کرد :ســال گذشــته برخی مدارس اســتان بــه عنوان
معینمدارسمناطقکمترتوسعهیافتهانتخابشدند
و از محل کمک های مردمــی و اعتبارات دولتی به این
مدارس یــاری رســاندند ،همچنین آمــوزش و پرورش
اســتان نیز به عنوان اســتان معین با جمع آوری حدود
30میلیاردریالدربازسازیفضاهایآموزشیآسیب
دیده و کمک به ســانحه دیدگان سیل استان گلستان
نقش آفرینی کرده است.آسوده مدیرکل کمیته امداد
استان نیز در مراسم آیین زنگ عاطفه ها گفت :مرحله
نخستمهرعاطفههاهمزمانباسراسرکشور،روزهای
هفتم و هشتم شــهریور برگزار شــد که در این مرحله با
وجود شــرایط ســخت اقتصادی ،کمک های مردمی
بیشاز  50درصدنسبتبهسالگذشتهافزایشداشته
است.درحاشیهاینمراسمنیزیکیازخیرانبااهدای
مبلغ 10میلیون تومان در جشــن عاطفه های امسال
مشارکتکرد.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملبیمارستانرضوی:

طرح توسعه اتاق عمل کودکان به بهرهبرداری رسید

طرح توســعه اتاق عمل کودکان بیمارســتان رضوی به بهرهبرداری رسید .به
گزارش آستاننیوز ،دکتر رضا سعیدی مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی
رضوی در حاشیه مراسمی که به مناسبت بهرهبرداری از این طرح برگزار شد،
اظهار کرد :هم اکنون در بیمارســتان رضوی هفت اتاق عمل فعــال داریم که
بهصورتیکپارچهوبسیارپیشرفتهدرحالفعالیتهستندوبااجرایطرحتوسعهاتاقهایعمل
لمجزاواختصاصیبرایکودکانبهبهرهبرداریرسیدوفضاهای
اینمرکزدرمانی،اتاقهایعم 
جانبیاختصاصیجراحیکودکبهآناضافهشد.

اخبار
شهری

مدیرعاملتاکسیرانیمشهدخبرداد:

مخالفت کارگروه ماده 18با افزایش
مجدد نرخ کرایه سرویس مدارس

مدیرعامل ســازمان مدیریت ونظارت بر تاکســیرانی
شهرداریمشهدگفت:کارگروهماده 18بادرخواست
تعدادی از رانندگان ســرویس مدارس بــرای افزایش
مجدد نــرخ کرایه ســرویس مــدارس مخالفــت کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
احمــد محبــی افــزود :در پی درخواســت تعــدادی از
رانندگان ســرویس مدارس بــرای افزایش مجدد نرخ
کرایه ،کارگروه ماده 18برای بررسی این درخواست
تشکیلجلسهدادکهدراینجلسهباحضورنمایندگان
اســتانداری ،آموزش و پرورش ،انجمن اولیا و مربیان،
پلیس راهور ،نماینده شــرکتهای مجری ســرویس
مدارس و تاکســیرانی ،کارگروه با درخواست افزایش
مجدد نرخ کرایه ســرویس مدارس مخالفت کرد .وی
تصریح کرد :درخواســت افزایش مجدد نرخ سرویس
مدارسدرحالیازسویرانندگانارائهشدکهچندی
قبلشورایشهرباتوجهبهافزایشنرختورم،نرخکرایه
ســرویس مدارس را در ســال  98نســبت به سال 97
حدود 19درصدافزایشدادهبود.

عضوشورایشهرمشهدمطرحکرد:

لزوم ارتباط نظام مند کمیته
نظارتی با137

ریاضی رئیس کمیسیون ویژه توســعه و به سازی توس
شورای شهر مشهد گفت :بسیاری از تماسهای مردم
با ۱۳۷درخصوص اعضای شورا ،بیشتر جنبه درددل
و مطرح کردن دغدغهها را دارد .البتــه در مرکز ۱۳۷
پیگیریخوبیدربارهدرخواستهاانجاممیشود.

رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهدمطرحکرد:

انتقاد از تکمیل نشدن مطالعات طرح جامع

رئیسکمیسیوناقتصادیوسرمایهگذاری شورای شهر مشهدگفت:تکمیل
نشدن مطالعات طرحهای جامع و تصویب نشــدن طرح های تفصیلی موجب
بالتکلیفی ،به ویژه در مناطق رو به توســعه شــهر شده اســت .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــورا ،احمد نوروزی اظهارکرد :تصویب ناقص مطالعات طرح
جامع،یکیازمشکالتحادشهرمشهدبودهوبخشهاییازآننیزهمچنانتکمیلوتصویبنشده
اســت .وی افزود :این نقصان در حالی است که 15ســال از انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع
گذشتهوپهنهبندیوطرحبلندمرتبهسازیآنآمادهنیست.

معاونآموزشیدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

دانشگاه مبدا تحوالت و دانشجو پیشرو آن است
معاون آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد :دانشگاه مبداء
تحوالت و دانشــجو پیشــرو آن خواهد بود به شــرطی که در کنــار تحصیل،
مطالبــه گری ،آرمان خواهــی ،پژوهشــگری و نقادی را ســرلوحه کار خود
قرار دهد و به تقویت و پرورش استقالل فکری  ،اندیشه  ،نوآوری وخالقیت
بپردازد .به گزارش وبدا ،دکتر اعتضاد رضوی افزود :مطالبه گری  ،نقد سازنده  ،ارائه راهکار
و تالش در حل مشکالت نشانه مسئولیت پذیری یک دانشجوست .دانشجویان در دانشگاه
پیشرو هستند .

مدیرپرستاریدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

بخشی از مطالبات پرستاران به صورت آزمایشی عملیاتی می شود
سازیواصالح طرحپرداختمبتنیبرعملکرد
(قاصدک)یاانتخابطرحجایگزین،مشخص
کردن شــرح وظایف دقیق پرســتار و سایر رده
های شغلی در بیمارستان ها از جمله مباحث
مطرح شــده در این نشســت بــود .وی ارتقای
بهره وری همکاران اورژانــس  ،۱۱۵کاهش و
اصالحبرگهایاضافیپروندههایبیماران،
اولویت پرداخت همزمان حقوق و اضافه کار و
کارانهمعوقپرستارانراازدیگرمباحثمطرح
شدهدرایننشستبیانکرد.عضوهیئتمدیره
نظام پرستاری مشهد ادامه داد :این جلسات و
پیگیری ها ادامه دارد و بنا شد اقداماتی انجام
وپیشرفتکارطی ۲۰روزآیندهدرقالبجلسه
ای با حضور مســئوالن در بیمارســتان شــهید
کامیابمشهدبررسیشود.

ســیده فاطمه بحرینی افزود :متولیــان قانون
تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال هایی
کهمجریقانونبودندبهجایاجرایاینقانون
که بیش از یک دهه از تصویب آن می گذرد ،به
طرح های ناپخته "قاصدک" کــه تبعیض و بی
عدالتی در سیستم پزشــک ساالری را تشدید
می کند روی آورده و باعث نارضایتی و افزایش
ناعدالتی در این سیستم شــده اند .وی با بیان
این که جامعه پرستاری اکنون نیاز به آرامش و
دوری از هرگونه تنش و التهــاب دارد ،تصریح
کرد :بزرگ ترین خواســته پرستاران این است
کهمیخواهندپرستاریکنند،نهنگهبانی،نه
منشیگریونهمیرزابنویسی.
بحرینی با اشــاره به انجام فعالیت هایی که در
شرحوظایفپرستاراننیست،افزود:پرستاران
در بیمارســتان هــا مجبور بــه انجــام کارهایی
خارج از شــرح وظایف خود می شوند و مدیران
پرستاری هم به دلیل کمبود نیرو توان نظارت
کاملودقیقبراجرایصحیحقوانینراندارند
و در صــورت همکاری نکــردن پرســتاران کار
بیمارانبرزمینخواهدماند.ویاظهارکرد:هم
اکنونجامعهپرستاریبهدلیلکمبودمنشی،
کمکبهیار،خدمه،نگهبانوکمکاریپزشکان
در بیمارســتان ها فعالیــت هایی که در شــرح
وظایفآناننیست،انجاممیدهند.

مدیر پرستاری دانشــگاه علوم پزشکی مشهد
گفت:طبقبرنامهریزیهایانجامشدهبخشی
از مطالبات پرســتاران مانند حذف نوبت های
اضافه کاری به صورت آزمایشی در بیمارستان
امدادیمشهدعملیاتیخواهدشد.بهگزارش
ایرنا،محمدحسنعزتیافزود ۱۳:هزارپرستار
در مناطق زیر پوشش دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد در اســتان فعالیت می کنند که هشت
هزار نفر از این تعداد در بخش دولتی و بقیه در
مراکز درمانی و بیمار ســتان هــای خصوصی
فعالیت دارند .وی با بیان این که خواســته ها و
مطالباتپرستارانبهدوبخشتقسیممیشود،
اظهارکرد:رسیدگیبهبخشیازخواستههای
پرستاران که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قابلیت اجرایی داشته در حال انجام است ،اما
یک سری از مطالبات مانند اجرای طرح تعرفه
گــذاری خدمات پرســتاری از عهده دانشــگاه
خارج است و در ســطح وزارتخانه باید پیگیری
شود.عزتیتصریحکرد:صرفصبحانهرایگان
برای پرستاران شب کار ،استفاده پرستاران از
توقفگاه خودرو در تمام بیمارســتان ها به ویژه
بیمارســتان های قائــم (عــج) و امام رضــا (ع)
از جمله اقدامات انجــام شــده و در حال انجام
توســط دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد است.
وی یادآور شد :برخی اقدامات زمان بر است به

طور مثال برای حذف نوبت های اضافه کاری
با کمبود نیــروی پرســتار مواجه ایم و از ســوی
دیگر استخدام نیرو در حیطه وزارت بهداشت
است و بودجه به کارگیری نیروی شرکتی باید
فراهم شود .وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی
مشهد  ۷۰۰میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار
است که اگر این مبالغ پرداخت شود امکان به
کارگیری نیروی شرکتی و همچنین پرداخت
کارانه پرســتاران که با تاخیــر ۱۵ماهه مواجه
است ،فراهم می شــود .عزتی در باره اختالف
کارانه پزشــکان و پرســتاران نیز گفت :کارانه
بر اســاس نرم افــزار قاصدک در ســطح وزارت
بهداشتمحاسبهمیشود،درعینحالرئیس
دانشگاه دســتور داده اند که نواقص قاصدک
توسط گروه های مختلف بررسی شود و امکان
جایگزینی طرح های دیگر مانند «نظام نوین»
وجودداشتهباشد.
همچنین سخنگوی نظام پرستاری مشهد در
بارهمطالباتپرستارانبهایرناگفت:درراستای
رسیدگیوپیگیریمطالباتصنفیپرستاران،
چهارم مهر ماه نشستی با حضور نمایندگان و
فعاالنصنفیپرستاری،نظامپرستاری،معاون
توسعه و پشــتیبانی و تعدادی از مدیران ارشد
دانشگاهعلومپزشکیمشهدبرگزارشد.حمید
نخعی افزود :حذف اضافه کار اجباری ،شفاف

همچنین رئیس خانه پرستار استان نیز گفت:
با وجود تالش های صورت گرفته ،پرســتاران
بهپرداختمعوقاتومطالباتخودخوشبین
نیســتند چرا که با شــیوه ای که پیش می رود،
پیگیری مطالبــات به گردن خودمــان افتاده و
پرستاراندغدغهآنرادارندکهاینبارنیزوعده
های داده شــده حاصلی در پی نداشته باشد.

بیشینه دمای هوای مشهد با روند افزایشی از
روز یک شنبه هفته آینده تا روزهای پایانی آن
یرسد.
هفته به حدود  30درجه م 

پیش بینی افزایش دمای هوای
استان از هفته آینده

رئیس اداره پیشبینی هواشناســی خراسان
رضویازافزایشدمایهوایاستانطیهفته
آینده خبر داد .یحیی قاینیپور در گفتوگو با

تســنیم اظهار کرد :میانگین دمای هوا از روز
یک شنبه هفته آینده تا روزهای پایانی هفته،
بهطور محسوسی افزایش مییابد .وی افزود:

•پرستارانبهتحققمطالباتخود
خوشبیننیستند

از میان خبرها
گوناگون

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری
مشهداعالمکرد:

برگزاری دوره های آموزش
شهروندی برای 13هزار نفر

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریمشهد
گفت :اداره آموزش شهروندی ســازمان پسماند در
طول سه ماه تابســتان ،بیش از  13هزار و  686نفر
ساعت،طیدورههایگوناگونآموزشیدرفرهنگ
ســراها ،پارک ها و بوستان های شــهر به شهروندان
آموزش داده اســت .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداریمشهد،ابوالفضلکریمیانافزود:سازمان
مدیریــت پســماند در همیــن خصــوص ،دوره های
آموزشی مختلفی را در شهر مشــهد برگزار کرده و با
توجه به استقبال شهروندان هم اکنون نیز این دوره
هادرفرهنگسراهادرحالبرگزاریاست.

پوشش ۵۰۰هزار نفر در برنامه
خطرسنجیبیماریهایقلبی
رئیس گروه بیماری های غیر واگیرمعاونت بهداشت
دانشگاهعلومپزشکیمشهدبااشارهبهاجرایبرنامه
خطرســنجی بیماری های قلبی و عروقی در مناطق
زیرپوششدانشگاهعلومپزشکیمشهداظهارکرد:تا
کنون ۵۰۰هزارنفرازافرادباالی ۳۰سالزیرپوشش
این برنامه قــرار گرفتند.دکتر اقبالــی در گفت و گو با
وب دا اظهار کرد :همچنین در راستای پیشگیری از
بیماریهایغیرواگیروبهخصوصبیماریهایقلبی
وعروقی برای  ۶۵هزار بیمار فشار خون باالی جدید
که در پویش فشــار خون باال شناسایی شدند  ،پرونده
الکترونیکسالمتتشکیلشد.

