3

۳

معاون رئیس جمهور
در مشهد:

مدیرکل راه و شهرسازی استان
خبر داد:

ثبت نام 117هزار نفر
در طرح نهضت ملی مسکن

دانشگاهعلومپزشکی
اعالمکرد:

سند تحول دولت به زودی
رونمایی می شود

Wed . 1 . Dec .2021. No.4845

بستری ۷۰درصد
بیمارانبدحالکرونایی
استان در مشهد
صفحه۲

پیوستن ایران به
کشورهایتولیدکننده
بوسنجگازطبیعی

مدیرکلبنیادشهید:

چهارشنبه  10آذر 2۵ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۵قیمت 600 :تومان

گلزار شهدا در
بهشت رضوان ایجاد
میشود
صفحه۲

هشدار شرکت گاز استان به پرمصرف ها

قبضهاینجومیگازدر راهاست

سفیراتریشدرایران:

گردشگری خراسان
رضوی نقطه آغاز
تعامالت ایرانواتریش

صفحه۳

صفحه۳

صفحه۳

رئیس اتاق اصناف مشهد
خبر داد:

مدیرعاملسازمانفاوای
شهرداریمشهد:

تعیینضوابطجدید
برایآرایشگاههای
زنانه وفروشگاههای
پوشاک

پرداخت موبایلی
جایگزین من کارت
میشود
صفحه۲
رئیسمرکزفوریتهای
پزشکیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهدمطرحکرد:

چالش زمان استاندارد
برای رسیدن به
صحنهتصادف
صفحه۱

صفحه۳

اهدای 23سری جهیزیه
به زوج های نیازمند
در بخش نصرآباد
مــرادی /مســئول گــروه جهــادی و
هیئت حضــرت زینــب (س) از اهدای
 23سری جهیزیه به زوج های نیازمند
دربخش نصرآباد خبرداد.
مسئول گروه جهادی و هیئت حضرت
زینــب (س) با اشــاره به ایــن که بیش
از  400ســری کمــک جهیزیه توســط
این گــروه توزیع شــده اســت ،گفت:با
همــت خواهــران گــروه جهــادی
حضــرت زینــب (س ) این اقــام برای
توزیــع میــان نیازمنــدان آمــاده شــده
است.
خانم نبوی نژاد درباره نحوه شناسایی
نیازمندان افزود:با همکاری روحانیون
اداره تبلیغــات اســامی و مرکــز
نیکــوکاری امام علی (ع ) در روســتاها
نیازمندان شناسایی می شوند و اقالم
توزیع میشود.

گزارش خراسان رضوی از
ازدحام وسرگردانیبیماران
(ع)
دربیمارستانامامحسین
مشهد

مراســم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع
حرم تازه تفحص شــده در مشهد برگزار
شد.مراسموداعباپیکرشهیدمحمدرضا
بیات پس از اســتقبال در معراج شهدای
مشهد در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
همچنین روابــط عمومی بنیاد شــهید و
امورایثارگراناستاناعالمکردکهشهید
محمدرضا بیات اهل استان همدان بوده
است.

عکس :آستان نیوز

کاهش 33درصدی
حوادث ناشی از کار
در استان

وداعباپیکر
شهیدمدافعحرم
تازهتفحصشده

رئیسمرکزفوریتهایپزشکیدانشگاهعلومپزشکیمشهدمطرحکرد:

چالش زمان استاندارد برای رسیدن به صحنه تصادف
حسین نوری /رئیس مرکز فوریت های پزشکی
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در ســفر به خلیل
آباد گفت :از آن جا که زمان اســتاندارد رسیدن
تیم پزشــکی به بالین فــرد تصادفــی در جادهها
 15دقیقــه اســت ،در مشــهد بــه دلیــل تراکــم
جمعیتــی و ترافیــک و از طرفــی کمبــود پایــگاه
اورژانس ،ممکن اســت بیش از  15دقیقه زمان
ببرد.
دکتر علــی یزدانی افــزود :در شهرســتان خلیل
آباد زمان رســیدن اورژانس به صحنه های جاده
ای  15دقیقه وشــهری  8دقیقه اســت کــه برابر
گزارشها به صورت استاندارد انجام می شود.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی خراسان
رضوی با بیان این که با تکمیل مرکز اورژانس در
کندر ،خدمات اورژانس بیــش از این هم خواهد
شــد ،افزود :به زودی مرکز پیــام اورژانس115
بــه صــورت تجمیــع از مرکــز اســتان راه اندازی
میشود.
وی گفت :هم اکنون در چهار شهرستان دانشگاه

۲

علوم پزشکی مشــهد این طرح اجرایی شده و در
 10شهرستان دیگر تحت پوشــش این دانشگاه
نیز در حال فراهــم کردن زیرســاخت های الزم
اجرای این طرح هستیم .وی افزود :در خلیل آباد
که دارای اپراتور است ،هنوز دستگاه ها آنالوگ
است از این رو می طلبد هرچه سریع تر این مهم
در شهرستان اجرایی شود.
یزدانــی اظهــار کــرد :هم اکنــون تعــدادی نیرو
در شهرســتان هــا فقــط در قســمت اپراتــور کار
میکنند که با اجرای این طرح نیروهای موجود
به دیگر سطوح بهداشــتی شهرستان اضافه می
شوند .وی افزود :در مرکز استان نیروهای115
پاسخگو هستند.
عالوه بر پزشــکان ،افراد متخصــص دیگری هم

حضــور دارند کــه مشــاوره الزم را به بیمــار ارائه
می دهند.
یزدانی مشکل مشهد را در دیر رسیدن اورژانس
تاییــد و اظهار کرد :در مشــهد بایــد  150پایگاه
اورژانس وجود داشــته باشــد کــه االن فقط 75
پایــگاه داریــم .کمبود نیــرو و پایــگاه و گــره کور
ترافیکی از جمله دیگر مشــکالت است و اولویت
استان تکمیل پروژه های بهداشتی و درمانی در
استان است.

اینبیمارستان
جای سوزن
انداختن
ندارد!
صفحه۴

