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دستور تولیت آستان قدس
برای کمک به زلزله زدگان
آذربایجان شرقی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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با حضور فرماندار ،شهردار و رئیس شورای شهر مشهد انجام شد؛

تولیــت آســتان قــدس
رضــوی در دســتوری،
خــواستــــار انــجـــام
اقدامــات الزم بــرای
کمک به مناطــق زلزله
زده آذربایجان شرقی و
خدمت رسانی مطلوب
به زلزله زدگان شــد .به
گزارش آستان نیوز ،در پی وقوع زلزله 5.9ریشتری
در آذربایجان شرقی و بروز خسارت هایی در برخی
از روستاها ،حجت االسالم والمسلمین مروی برای
بســیج امکانات و اعــزام خادمیاران آســتان قدس
رضوی بــه مناطــق زلزلــه زده آذربایجان شــرقی و
خدمت رسانی به زلزله زدگان در کنار دستگاه های
امداد رسان دســتوری صادر کرد .قائم مقام تولیت
آســتان قدس نیز ماموریــت یافت تا ضمن بررســی
آخرینوضعیتمناطقونیازهایاولیهزلزلهزدگان،
تامین و بسیج امکانات الزم متناسب با ظرفیت های
آستان قدس را در دستور کار قرار دهد.

درمراسمتقدیرازبهورزاننمونهکشوردرمشهد

رونمایی از فرایندهای نوین 137

مســلمی /روز گذشــته طی مراسمی از
فرایندهاینوینمرکزارتباطاتمردمی
 137رونمایــی شــد .بــه گفتــه مدیران
شهری در این فرایندها دو سامانه سجا و
گام به یکدیگر متصل و ســامانه  137به
اتوماسیون شــهرداری وصل می شود.
بر این اســاس تمامــی مدیــران مناطق
شهرداریبهپیامهایارسالیمردمیبه
 137دسترسی پیدا می کنند به نحوی
که موظف هستند مشکالت مردم را در مدت 72
ســاعت پیگیری کنند ،همچنین کاهــش زمان و
افزایش دقت در پاســخ گویی به درخواست های
مردمیمرکز ۱۳۷بااصالحفرایندهاورونماییاز
فرایندهاینوینامکانپذیرشدهاست.
•باالترینسرمایهنظام،اعتمادمردماست

•اعزام خادمیاران امام رضا(ع)
به مناطق زلزله زده

به گزارش «خراســان رضوی» ،ســید محمدرضا
هاشمی فرماندار مشــهد در این مراسم باالترین
سرمایه نظام اســامی را اعتماد مردم بیان کرد و
افزود :این که مردم به راحتی بتوانند با مسئوالن
ارتباط برقرار کنند خیلی ارزشمند است و اگر به
دنبالمشارکتحداکثریدرانتخاباتدوماسفند
ماههستیمبایدرضایتمردمراکسبومشکالت
آنهاراپیگیریکنیم.ویبهموضوعاطالعرسانی
وپیگیریمشکالتمردمازسویمدیریتشهری
اشــاره کرد و افزود :اگر در اطالع رسانی ،سامانه
واحدی تعریف شــود بسیاری از مشــکالت مردم
سریعترحلخواهدشد.
شهردار مشهد نیز در بخش دیگری از این مراسم
گفت :شــهر با مردم اداره میشــود پس هر چه را
می خواهیم انجام دهیم ،بایــد با مردم هماهنگ
کنیم و درباره آن پاســخگو باشــیم ،ابزارهایی که
برای اطالع رسانی به شهروندان تهیه می شود به
معنی این است که ما می خواهیم برای اداره شهر
از مردم کمک بگیریم و با آن ها هماهنگ باشیم.
محمدرضا کالیی تاکیــد کرد :اگر شــهروندی از
مدیریت شهری درخواســت موجهی کرد باید در
حداقل زمان درخواست او را پاسخ گو باشیم و هر

همچنین مدیر نمایندگی آســتان قدس رضوی در
اســتان آذربایجان شــرقی نیز در این زمینه گفت:
در پی دستور تولیت آســتان قدس رضوی مبنی بر
اعزام خادمیاران امام رضا(ع) به مناطق زلزله زده
استان ،این خادمیاران عازم روستاهای بحران زده
شهرستان میانه شدند.
محمد یوســف شــاکری گفت :طبــق هماهنگی به
عمل آمده با ستاد مدیریت بحران استان آذربایجان
شرقی و ســایر ســازمانهای امدادی ،خادمیاران
امام رضا (ع) برای کمک به آواربرداری و کمکهای
فوری ،راهــی روســتاهای ت ََرک و شــش روســتای
دیگر شهرستان میانه شدند .وی افزود :همچنین
کانونهای خادمیاری در شــهرهای دیگر اســتان
آذربایجــان شــرقی ،آماده اعــزام به مناطــق زلزله
زده هســتند و به محض اعالم نیاز از سوی مدیریت
بحران اســتان ،گروههای جهادی ایــن کانون ها،
عازم مناطق زلزله زده خواهند شد.
وی یــادآور شــد :طــی هماهنگی بــه عمل آمــده با
معاونت امداد مســتضعفین آســتان قدس رضوی،
وسایلگرمایشیوسایرنیازهایاولیه،طیروزهای
آینده راهی مناطق زلزله زده خواهد شد.

ابزاریکهتهیهمیشودبرایبرآوردهکردننیازها
و خواسته های شــهروندان باشــد ،ضمن این که
مدیران نیز سعی کنند در حوزه هایی که بیشتر با
مردم سروکار دارند شــهروندان را درگیر برنامه و
بوروکراسی نکنند .شهردار مشهد با بیان این که
ابزارهای اطالع رسانی ،زمانی موفق خواهد بود
که مردم و شهروندان با ما همکاری کنند ،تصریح
کرد:شهروندانزمانیبامدیریتشهریهمکاری
می کنند که این ابزارها اثر گذار باشد و اطمینان
ما به مردم باعث می شود اطالع رسانی ما با عمل
همراهشودوشهرونداننیزازماراضیباشند.
•دلیلنارضایتیازشهرداریهاچیست؟

محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد نیز
دیگر ســخنران این مراســم بود که گفت :همواره
شــهرداری ها در نظرســنجی هــا در رتبــه پایین
رضایتمندیقراردارند،یکیازدالیلنارضایتی
شهروندان از شــهرداری به ســاختار این سازمان
برمی گــردد که بایــد در ایــن زمینه برنامــه ریزی
دقیقی داشته باشیم .وی توسعه نامتوازن شهر را
از دیگر دالیل نارضایتی شــهروندان از شهرداری
برشمردواظهارکرد:درشهرمشهدودرمناطقکم
برخوردار،شهربهگونهایتوسعهیافتهکههرچند
همکاران ما آماده هر کاری هستند اما زیر ساخت
الزم برای اقدامات فراهم نیست و این جاست که
نارضایتی به وجود مــی آید .وی تصریــح کرد :در
نارضایتیشهروندانازشهرداری،پیشیگرفتن
تقاضابرعرضهنیزتاثیرگذاراستوزمانیکهعرضه
و تقاضا نامتناسب باشــد رابطه شهر و شهروند به
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وزیر بهداشت:از افتضاح میترسم نه از استیضاح

هم می خورد و این تلقی ایجاد می شــود
که شهرداری نمی تواند انتظارات آن ها
را برآورده کند .وی سیستم بوروکراسی
عریض و طویل شــهرداری را عامل دیگر
نارضایتی شهروندان برشــمرد و گفت:
برای حــذف ایــن عامــل در شــهرداری
مشــهد اتفاقــات خوبــی افتاده اســت تا
فرایندهاراکاهشدهیم،براساسآماری
کهدرشهرداریارائهشدهبوددرگذشته
بیش از  745فرم وجود داشــت که حال به 145
فرمکاهشیافتهاست.حیدریبهخدماتسامانه
 137اشــاره کــرد و گفــت :گاهــی ممکن اســت
مطالباتیکهمردموشهروندانبا 137مطرحمی
کنند،ارتباطیبامدیریتشهرینداشتهباشداما
ماوظیفهداریمدرپاسخگوییبهشهروندانتکریمو
احترامآنهارارعایتکنیم.شهریارآلشیخمعاون
برنامه ریزی و توســعه سرمایه انســانی شهرداری
مشهد نیز در این مراســم گفت :یکی از چالشها
در حــوزه پیامهای ۱۳۷حــوزه مبانــی اتصال به
سامانه«سجا»است،پیامهادراینسامانهدریافت
و به سامانههای جاری شــهری منتقل میشد که
هم اکنون امکان رصــد پیامها با ســهولت فراهم
شده است.امیر اقتناعی مدیرکل روابط عمومی
شــهرداری مشــهد نیز به جزئیات اجــرای فرایند
هاینویندرسامانه 137اشارهکردوگفت:یکی
از گام هایی که در این فرایند برداشته شده اتصال
ســامانه ســجا به گام اســت و با این اتصال سامانه
 ۱۳۷بهاتوماسیونشهرداریوصلمیشود.وی
تصریحکرد:درفرایندجدید،کلیهتماسهاوپیام
های مردمی به کارکنان و مدیران شــهری ارجاع
داده می شــود و آن ها موظف هستند ظرف مدت
 72ساعتپاسخگوباشندوشهروندانمیتوانند
مراحل پیگیری را نیز مشــاهده کنند .وی افزود:
پسازاینرونمایی،ماازشهرونداندرخواستمی
کنیمدیدهبانودیدگانمادرشهرباشندواتفاقات
شهررارصدوبرایماگزارشکنندواتفاقاتیراکه
مانمیتوانیممشاهدهکنیمبهمااعالموهمچنین
عملکردمارانیزرصدکنند.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
این که من نیامدم با مصلحت اندیشی و عدول
از حق ،وزیر بمانم ،اظهار کرد :اجازه نمی دهم
آقازادهایباسرمایهبادآوردهپدرشبرصندلی
دانشگاه بنشیند ،من از استیضاح نمی ترسم،
از افتضاح می ترســم .به گزارش فارس ،سعید
نمکی روز گذشته در مراسم کشوری روز بهورز
و تقدیــر از بهورزان نمونه کشــور که در مشــهد
برگزار شــد ،اظهار کــرد :اگر الزم باشــد تا پای
جان برای دفاع از بهورزها بایستم ،می ایستم،
من نیامدم با مصلحت اندیشی و عدول از حق،
وزیربمانم پسشماتنهانیستید،هرجابهشما
ظلمی شود من کنارتان هستم .وزیر بهداشت
با اشاره به سخنی از امیرالمومنین (ع) درباره
خالفت ،گفــت :کســوت وزارت از آب بینی بز
برایم کمتر اســت مگر ایــن که در این کســوت
بتوانمبهمردمکشورمکمکوخدمتکنم.وی
تصریح کرد :من برای فداشــدن و برای دفاع از
اصول انقالب و خون شهدا آمده ام ،شهدا نمی
دانستندقراراستسازمانغذاودارورابهرانت
خوارهــا واگذار کنیــم ،آن ها فکــر نمی کردند
ما قرار اســت جاده هموار کنیم برای له کردن
تولیدداخلاینمملکتزیربولدوزروارداتبی
رویه!پساینوزیرخدمتگزارتاجاییکهجان
داشتهباشد،برایخدمتبهاینکشورودفاعاز
آرمانشهداایستادهاست.وزیربهداشتتاکید
کرد :سیاست ما اولویت پیشگیری بر درمان و
اولویت درمان سرپایی بر بستری است .نمکی
با بیان ایــن که ما تحــت هیچ فشــاری و با هیچ
رانــش و کششــی منابع ایــن مملکــت را حرام
نمیکنیم،افزود:بافاصلهکوتاه،تختهاییبا
ضریباشغال ۲۰درصداضافهنمیکنیممگر
در نقــاط محرومی که نیازمند این زیر ســاخت
ها باشــد .وزیر بهداشــت گفت« :هــر خانه یک
پایگاه سالمت» طرحی است که مدت ها روی
آن فکر کــردم و برای جامعه محور کــردن ارائه
خدمت ایجاد شده اســت؛ با این هدف که قبل
از بهورز ،سطحی برای مراجعه بیماران تعریف

کنیم که در واقع منجر به اســتقرار ۲۰میلیون
«سفیر سالمت» یا «ســامتیار» درون خانواده
های ایرانی می شــود و در این صورت است که
نظام سالمت پایدار می شود.نمکی همچنین
دربخشدیگریازسخنانخودیادآورشد:سه
واکسن«روتاویروس»«،اچپیو»و«پونوموکوک»
را از ســال آینده به واکسیناسیون کشور اضافه
می کنیــم کــه «پونوموکــوک» و «روتاویروس»
ســاخت داخل اســت .وزیــر بهداشــت گفت:
روزهای ســختی را می گذرانیم ،هــم از داخل
ضربه مــی خوریم هــم از خــارج ،مــن خیلی از
آمریــکا و اســرائیل بیمی نداشــته ام چــون در
حــدی نیســتند که بــه عنــوان ترمز پیشــرفت
مطرح شــوند ،من همــواره از نفــاق و دورویی و
ناجوانمردی نگران هســتم .همچنین در این
مراسم،سرپرستدانشگاهعلومپزشکیمشهد
نیزازخدماتبهورزاندرنظامسالمتقدردانی
کرد .بــه گــزارش وبــدا ،دکتر محمد حســین
بحرینیاظهارکرد:ازآنجاکهبهورزانمؤثرترین
خدمات را بــا کمتریــن هزینه بــه محرومترین
اقشــار جامعه ارائه میدهند ،فعالیتهایشان
مصداق اقتصاد مقاومتی است .وی همچنین
از توســع ه آموزشــگاههای بهورزی در اســتان
خبر داد و گفت :در طــول دوران خدمتم ،برای
تقویتخانههایبهداشتوجایگاهبهورزاندر
نظامسالمت،هرکاریتوانستهامانجامدادهام
واینکوششراادامهمیدهم.معاونبهداشت
وزیر بهداشت نیز در این مراســم از آغاز اجرای
طرحپوششهمگانیسالمتدرسراسرکشور
خبــر داد .دکتر رئیســی گفت :طرح پوشــش
همگانی ســامت به زبان ســاده این اســت که
همه افراد جامعه بدون داشــتن دغدغه مالی،
از خدمات ســامت برخــوردار شوند.شــایان
ذکر است در این مراسم ۳۱بهورز نمونه از۳۱
اســتان کشــور به صورت نمادین توســط وزیر
بهداشــت تقدیر شــدند و همزمــان از خدمات
 ۳۰۰بهورز در اســتانهای کشور که به عنوان
بهورز نمونه انتخاب شــده بودند ،تقدیر شــد.

چهرهها وخبرها
معاونبهداشتدانشگاهعلومپزشکیمشهد:

 ۱۱درصد جمعیت باالی ۲۵سال کشور دیابت دارند

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت :هم اکنون ۱۱درصد
جمعیتباالی ۲۵سالکشور،مبتالبهدیابتهستندکه ۲۵درصداینافراداز
بیماریخودبیاطالعاند.دکترمهدیقلیاناولدرگفتوگوباوبدابابیاناین
که هم اینک بیش از ۴۲۵میلیون نفر از جمعیت ۲۰تا ۷۹سال جهان مبتال به
دیابتهستند،افزود:پیشبینیمیشودتاسال ۲۰۵۰تعدادبیمارانمبتالبهدیابتبهحدود۵۲۲
میلیون نفر برسد .وی تعداد کودکان و نوجوانان مبتال به دیابت نوع یک در جهان را یک میلیون نفر
اعالمواظهارکرد:ساالنهچهارمیلیوننفربهدلیلاینبیماریجانخودراازدستمیدهند.

معاونخدماتشهریشهرداریمشهدخبرداد:

بهره برداری از 6پروژه فضای سبز منطقه ثامن تا پایان سال

معاونخدماتشهریشهرداریمشهدگفت:تاپایانسال،ششپروژهدرقالب
رهباغ،بوستانوپارکخطیدرمنطقهثامنبهبهرهبرداریمیرسد.بهگزارش
روابطعمومیمعاونتخدماتشهریشهرداریمشهد،مهدییعقوبیدربازدید
ازمنطقهثامناظهارکرد:باتوجهبهحضورساالنهبیشاز ۳۰میلیونزائرداخلی
وخارجیدرشهرمشهد،بهویژهدرمنطقهثامن،مدیریتشهریبرآنشدهاستتابرای زیباسازی
هرچهبیشتراینمنطقهدرایاماستقبالازبهار،۹۹بابرنامهریزیهایالزماقدامکند.دراینبرنامه
هابرآذینبندیهایمتفاوتمعابر،کاشتگلوطرحهایالمانگلو...تاکیدویژهایشدهاست.

گزارش جلسه
جامعه

معاونپلیسراهورناجا:

 ۱۲درصد قربانیان تصادفات بچهها هستند
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور
ناجا گفت ۱۲ :درصد افــرادی که در تصادفات
کشــته میشــوند بچهها هســتند که نــه مقصر
هســتند و نه مســبب ،حداقل کاری کنیم برای
دانشآمــوزان در رفــت و برگشــت از مدرســه و
اردو ایمنــی و امنیــت ایجاد شــود .بــه گزارش
فارس ،عین ا ...جهانی در آیین افتتاحیه اولین
دوره آموزشــی -مهارتــی طرح توانمندســازی
مدرسان اردوهای دانش آموزی سراسر کشور
کــه در اردوگاه فرهنگی تربیتــی ثامن الحجج
(ع) مشــهد برگزار شــد ،خطــاب بــه حاضران
اظهار کرد :شــما مسئولیت بســیار سنگینی را
برای حفظ جان و مال مردم عهده دار میشوید،
متأسفانه در بحث ترافیک ،تصادفات و حوادث
جــادهای ســومین عامل مــرگ و میر در کشــور
اســت .وی افزود ۱۷ :هزار و  ۱۸۳نفر در سال
گذشــته در تصادفات کشــته و  ۳۶۵هــزار نفر
در تصادفــات مجروح شــدند و  ۷درصــد تولید
ناخالص ملی کشور در تصادفات نابود میشود
ایــن در حالی اســت که دولــت تصمیــم دارد ۸
درصد تولید ناخالص را افزایش دهد.در ادامه
این مراسم  ،مدیرکل فرهنگی و هنری ،اردوها
و فضاهای پرورشــی وزارت آمــوزش و پرورش،
خطاب به شــرکت کنندگان در این دوره گفت:
وقتی گواهی برای شــما صادر میشــود پلیس
شــما را به عنوان همکار قبول میکنــد و اصرار
داریــم آمــوزش و امتحان جدی باشــد تــا افراد
توانمنــد را انتخــاب کنیم ،پــس از ایــن مرحله
گواهــی با امضای شــش مســئول کشــوری در

اختیــار شــما قــرار میگیرد کــه شــما نماینده
آن ســازمانها هــم هســتید .علــی رمضانــی
افزود :قرار ما این اســت که شــما در این طرح،
آموزش های ویژهای کسب کنید تا هم خودتان
در بحران به عنــوان یک رهبر عمــل کنید و هم
دانشآموزانیتربیتکنیدکهدرشرایطسخت،
بهکشورکمککنند.خدابندهمدیرکلآموزشو
پرورش استان نیز در این مراسم گفت :برگزاری
اردوهــای دانش آمــوزی برای ما یــک ضرورت
اجتنابناپذیــر بــوده و فعالیتهــای اردویی به
عنوان یک فعالیت مکمل برای نهادینه ســازی
تعلیم و تربیــت در آموزش و پرورش نیاز اســت.
وی افزود :آن چــه در زمینه های تئوری و نظری
به دانشآموزان یاد میدهیــم باید در اردوهای
دانشآمــوزی بــه فعلیــت درآیــد ،توجه بــه کار
گروهی ،مشــارکتجویی و مشــارکتپذیری،
احســاس مســئولیت ،انجــام تکالیــف و نظم و
انضباط باید در اردوی عملیاتی به دانشآموزان
آموزش داده شــود .وی تصریح کــرد :برگزاری
این اردوها برای ما و همکاران مان چالشهایی
دارد ،در بســیاری از مــوارد مدیران مــدارس و
مربیان پرورشــی یا قوانین و مقررات ابتدایی را
بلد نیستند یا به دلیل تغییرات گسترده نیروی
انسانی آموزشهایی که داده میشود به فعلیت
درنمیآید و مدیر آموزشــی تغییر می کند و نیاز
است این توانمندسازی و به روز رسانی در طول
سال تحصیلی اجرا شود.شــایان ذکر است در
اولیــن دوره توانمندســازی مدرســان اردویی
کشور ۴۰۳ ،نفر از  ۳۲استان شرکت کردند.
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مدیرکلطبایرانیومکملوزارتبهداشت:

قرار نیست طب سنتی را جایگزین طب کالسیک کنیم
مدیرکل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت گفت :ما قرار نیست طب سنتی را
جایگزینطبکالسیکدردرمانکنیمچونطبکالسیکاینکارراانجاممیدهد
واگرقرارباشدفقطداروهایشیمیاییراباداروهایگیاهیعوضکنیم،طبسنتی
ازبینمیرود.بهگزارشوبدا،دکترشمساردکانیدرنشستهماندیشیباحضور
دانشجویان ،دستیاران تخصصی و دانشآموختگان طب ســنتی و مکمل در دانشگاه علوم پزشکی
مشهداظهارکرد:متأسفانهماپارافراترازایننگذاشتهایمکهطبسنتیرابههمانراهیببریمکهطب
کالسیکمیرفتهاستدرحالیکهبایدفراترازاینهارادرطبسنتیببینیم.

