اخبار
جامعه

مدیرعاملآتشنشانیمشهداعالمکرد:

 ۳۶۰هزار تماس مزاحمی
با آتش نشانی در یک سال

کارشناسهواشناسیاستانخبرداد:

بارش 5میلی متری باران در مشهد
کارشــناس مرکــز پیشبینــی اداره کل هواشناســی
خراسانرضویگفت:بیشترشهرستانهایخراسان
رضوی را بــارش باران و بــرف فرا گرفت که بیشــترین
میزان بارش در ریوش به میزان 13/6میلی متر ثبت
شده است و پس از آن در شــهرک امام به میزان 8/5و
در مشهد ۵میلی متر بارش داشتهایم .در این مدت در
شهرستانهای زاوه و درگز بارش نداشتهایم .مرتضی
اثمری در گفــت وگو با ایســنا اظهار کــرد :در برخی از
شهرستانهامانندفریمانومشهدهمراهباباران ،برف
نیزباریدهاست،امارویزمینننشستهاست.کارشناس
مرکزپیشبینیادارهکلهواشناسیخراسانرضوی
گفت :از یک شــنبه جوی پایدار بــرای مناطق مختلف
استان پیشبینی شــده اســت و میانگین دمای هوا به
تدریجافزایشمییابد.همتیمدیرکلحفاظتمحیط
زیســت اســتان نیز در این زمینه به ایرنا گفت :کیفیت
هوای مشهد روز شنبه پس از یک هفته آلودگی در پی
بارشباراندرشرایطپاکوقابلقبولقرارگرفت.
•آمادهباشدستگاههایامدادیاستان

مدیرکلمدیریتبحراناستاندارینیزازآمادهباش
دستگاههایامدادرساناستانبهدلیلشرایطجوی
خبر داد .نجات در گفت و گو با ایرنا افزود :با توجه به
پیشبینیهواشناسیاستانوهشدارسطحنارنجی،
از جمعه عوامل راهداری ،پلیس راه و دســتگاههای
امدادی در آمادهباش هســتند .وی تصریح کرد :در
پی بارش برف و باران آب گرفتگــی و حادثه خاصی
رخندادوتمامراههایاصلیوفرعیاستانبازاست.

سرپرستسازماناتوبوسرانیمشهد
اعالم کرد:

فعالیت ۴۱۰دستگاه اتوبوس
مناسب برای حمل صندلی چرخدار
سرپرستسازماناتوبوسرانیشهرداریمشهدگفت:
 410اتوبوس برای حمل ویلچر مناســب سازی شده
است.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
شهســوار افزود :طی مراسمی چهار دستگاه اتوبوس
جدید با اســتاندارد آالیندگی یورو ۵و مناســب برای
اســتفاده توان یابان به بهره برداری رسید .وی گفت:
آموزش های الزم به کلیه راهبران ناوگان در خصوص
نحوهخدماترسانیبهاینعزیزانارائهشدهاست.

سرپرستمدیریتداراییوتوسعهخدمات
شهرداریمشهدخبرداد:

بهره برداری از 2جایگاه
سی ان جی در مشهد

سرپرستمدیریتداراییوتوسعهخدماتشهرداری
مشــهد از نصب تجهیزات جدید و بهره بــرداری از دو
جایگاه ســی ان جی خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،لیالنوروزیاظهارکرد31:
جایگاهوبهعبارتیحدود 50درصدازمالکیتجایگاه
های ســی ان جی در شهر مشهد متعلق به شهرداری
اســت ،این رقم حاکی از سوخت رســانی به 45هزار
خودرو در روز اســت که با راه اندازی دو جایگاه جاهد
شهروخدماتموتوریباظرفیتدرمجموعچهارهزار
متر مکعب بر ساعت به نسبت شــاهد افزایش این رقم
خواهیم بود ،البته این اقــدام عالوه بر این که به لحاظ
موقعیت و تقاضای ارتقای ظرفیت در آن منطقه بوده،
موجب بهینه ســازی ،پوشــش و توزیع این خدمت در
شهرمشهدمیشود.
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ثمره واکسیناسیون 70درصدی

علومپزشکیمشهداز کاهش 30درصدیبستریهادرپیواکسیناسیون 70درصدیخبرداد
رونــد مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا بهتر شــده
است ،متولیان سالمت استان از کاهش 30
درصدی بستری های کرونایی خبر می دهند
و از طرف دیگر خبری از پیک های سنگین و
فوتی های غــم انگیز کرونا نیســت ،وضعیت
شهر هم آبی شــده و مردم ،کاســبان و اقشار
مختلف رونــد طبیعی کاری خــود را در پیش
گرفته انــد؛ همه این ها میوه واکسیناســیون
اســت ،واکسیناســیونی که حاال بنابر اعالم
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد به شــرایط
تکمیــل  70درصــدی رســیده و نتایجش به
وضــوح قابــل مشــاهده اســت ،هرچنــد کــه
وضعیت بهتر شــده اما خطر کرونــا همچنان
در کمین اســت و باید ضمن رعایــت پروتکل
های بهداشتی ،ادامه روند واکسیناسیون را
جدی گرفت.
•جزئیات واکسیناسیون افراد تحت
پوشش علوم پزشکی مشهد

معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی
مشهد در این زمینه گفت :با مشارکت خوب
مردم ،میزان واکسیناســیون کرونا به حدود
90درصد در نوبت اول و  70درصد در نوبت
دوم رســیده اســت .دکتر حســینی در گفت
و گو بــا وب دا با اشــاره به این کــه 52درصد
جمعیت هدف نوبت یادآور واکســن کرونا ی
خود را دریافت کرده اند ،از شــهروندانی که
نوبت واکســن یادآورشــان رســیده خواست
برای دریافت دوز یادآور خود به مراکز تعیین
شــده مراجعــه کننــد .وی درصد نوبــت اول
واکسیناســیون دانش آموزان را  85درصد و
نوبت دوم را  55درصد ،واکسیناسیون نوبت
اول مادران باردار را  90درصد و نوبت دوم آن
ها را  54درصد اعالم کرد .معاون بهداشــت
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد بــا تاکید بر
این کــه مردم عــاوه بــر مشــارکت در برنامه
واکسیناســیون باید به رعایت دســتورالعمل
های بهداشتی نیز توجه داشته باشند تصریح
کرد :بر اســاس بررســی هــای میدانــی تنها
 53درصد مردم در اماکن عمومی و شــهر از
ماسک اســتفاده می کنند .حسینی با اشاره
به شــیوع ســویه جدید ویــروس کرونا بــا نام

عکس تزیینی است

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی
شــهرداری مشــهد با اشــاره به این که طی یک سال
اخیــر  ۳۶۱هــزار و  ۴۵۶تماس تلفنــی مزاحمی با
آتش نشــانی برقرار شــده اســت ،گفــت :آمــار تکان
دهنده مزاحمتهای تلفنی به سازمان آتش نشانی
مشهد موجب سلب آرامش یا بروز ضررهای معنوی
و مــادی و همچنیــن اخــال در خدماترســانی بــه
موقع بــه حادثهدیدگان واقعی میشــود .به گزارش
ایســنا ،ظهوریان اظهار کرد :ایجاد مزاحمت تلفنی
برای آتش نشــانی یکی از پرمخاطره ترین اقداماتی
اســت که متأســفانه کارشناســان مســتقر در ستاد
فرماندهی ســازمان به طور تقریبی روزانه با ۱۰۰۰
مورد از این تماسها مواجه هستند .وی افزود :برابر
ماده  ۶۴۱قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و
مجازاتهای بازدارنده ،هرگاه کسی به وسیله تلفن
یادستگاههایمخابراتیدیگربرایاشخاصحقیقی
یا حقوقی ایجاد مزاحمت کند ،بــه مجازات حبس از
سه ماه تا یک ســال محکوم خواهد شــد .وی تصریح
کــرد :اداره آموزشهای شــهروندی این ســازمان با
آموزش های مدون و برنامهریزی شده به تمام اقشار
جامعه و در سطوح مختلف ،برای کاهش آسیبهای
این چنینی ایفای نقش میکنــد اما کاهش تنها۱۱
درصد از مزاحمت های تلفنی در ســال  ۹۹نســبت
به مدت مشابه در ســال ،۹۸غفلت از مسائل ایمنی
بین شــهروندان را به صورت ملموس آشکار میکند
که اهتمام مجدانه و مدون را در این خصوص از سوی
همشهریانمیطلبد.

ا ز میان خبر ها

اومیکرون در هشت کشور آفریقایی و احتمال
شــیوع این ســویه جدید و جابه جایــی آن در
جهان از شــهروندان خواســت ضمن تکمیل
واکسیناسیون همچنان بر استفاده از ماسک
و رعایــت فاصلــه اجتماعــی و رعایــت کامل
پروتکل های بهداشــتی اهتمام ورزند .وی با
بیان این کــه اکنون تمام انواع واکســن های
موجود در کشور در مراکز و پایگاه های تحت
پوشش دانشگاه موجود است ،افزود :پوشش
واکسیناســیون در افــراد باالی  18ســال به
استثنای افرادی که معذوریت پزشکی دارند
بایــد به بــاالی  90تــا  95درصد برســد تا در
زمینــه کنترل بیمــاری و کاهش مــوارد ابتال
و مــرگ و میر بــه اطمینــان خاطر برســیم ،از
شــهروندان می خواهیم در اسرع وقت برای
دریافت یا تکمیل نوبت های واکسیناســیون
خود براســاس فهرســت مراکز و پایگاه های
واکسیناسیون به نزدیک ترین محل مراجعه
کنند.
•کاهش  ۳۰درصدی بستریهای
کرونایی در مشهد

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد نیز بــا اشــاره به آبــی شــدن وضعیت
مشهد گفت :میزان بســتریها در مقایسه با
هفته اول آبان مــاه  ۳۰درصــد کاهش یافته
اســت .پهلوان کاشــی در گفتوگو با ایســنا
اظهارکــرد :از هفتــه اول تــا چهارم آبــان ماه
تقریبا روند ثابتی را در «بســتریهای جدید»

قهرمانباحضوربازیگرفیلماکران میشود

امیرجدیدیمهمانسینمادوستانمشهدی
ن مردمی فیلم ســینمایی «قهرمان»،
اکرا 
آخرین ســاخته اصغر فرهــادی ،با حضور
امیر جدیدی ،بازیگر نقــش اول این فیلم،
یک شنبه ۱۴،آذر ،در سه سینمای مشهد
انجام میشود .به گزارش ایسنا ،در ادامه
اکرانهــای مردمی فیلم قهرمــان آخرین
ساختهاصغرفرهادیکهبهعنواننماینده
ســینمای ایران در جایــزه اســکار حضور
سهای
دارد یک شــنبه ۱۴ ،آذرماه ،پردی 
ســینمایی هویزه ،ویالژتوریست و اطلس
مشــهد میزبان اکــران این فیلــم با حضور
بازیگر نقش اول مــرد آن ،امیــر جدیدی،
خواهند بود .بر این اساس سئانس ساعت
 ۱۵پردیــس ســینمایی هویزه ،ســئانس
ساعت ۱۷:۳۰پردیسسینماییاطلسو
سئانسساعت ۱۹:۱۵پردیسسینمایی
ویالژتوریست به اکران مردمی اختصاص
داده شــده و عالقهمندان به تماشــای این
فیلــم مــی تواننــد از طریــق ســامانههای
اینترنتی فــروش اقدام
به خریــد بلیــت و رزرو
صندلیکنندودرکنار
امیرجدیدیبه

تماشایاینفیلمبنشینند.فیلمقهرمانبا
مدت زمان دو ساعت و هفت دقیقه درباره
شخصیتی به نام رحیم اســت که به دلیل
ناتوانی در پرداخت بدهــیاش در زندان
به ســر میبــرد و طــی دو روز مرخصی در
تالش اســت شــاکی خــود را بــا پرداخت
بخشــی از بدهی متقاعد به پــس گرفتن
شــکایت خود کند اما اتفاقات آنگونه که
برنامهریــزی شــده پیش نمــیرود .مجله
ســینمای ایتالیــا  Cinematografoنیز
خالصه داســتانی درباره قهرمان منتشر
کــرده و در بخشــی از یکی از شــمارههای
خود که بــه فیلمهای مهم جشــنواره کن
پرداخته،آورده است :قهرمان فیلم جدید
اصغر فرهادی کارگــردان ایرانی برنده
جایزه اســکار اســت .داســتان این فیلم
دربــاره مردی اســت که به دلیــل بدهی
در زندان اســت اما وقتی آزاد میشــود،
متوجه میشــود نامــزدش یــک کیف پر
از ســکه پیدا کرده اما تصمیــم میگیرد
از ایــن پــول اســتفاده نکنــد .زمانی که
خبر ایــن اقــدام انســان دوســتانه او در
شــهر میپیچــد ،به چهــرهای شــناخته
شده تبدیل میشــود و اهالی شهر برای
کمک به او دســت به کار میشوند .فیلم
ســینمایی قهرمان به کارگردانی اصغر
فرهادی و با بازی امیر جدیدی ،محسن
تنابنده ،فرشته صدر عرفایی ،سارینا
فرهــادی و ســحر گلدوســت برنده
جایزه بزرگ جشنواره کن ۲۰۲۱
و نماینده سینمای ایران در اسکار
 ۲۰۲۲است .این فیلم تاکنون
توانسته بیش از هشت میلیارد
و  ۸۰۰میلیون تومان فروش را
در گیشه به دســت آورد و در رده سومین
فیلم پرفــروش امســال ســینمای ایران
قرار دارد.

کرونایی داشتیم و هر هفته با مقداری افزایش
یا کاهش مواجه بودیم کــه در برایند کلی و از
نظــر میانگین این رونــد تقریبا ثابــت بود ،اما
در هفتــه اول آذر مــاه این روند بــه طور کامل
کاهشی شــد .وی افزود :میزان بستریها از
هفته اول آبان تا هفتــه اول آذر روندی نزولی
داشت که در بخش مراقبتهای ویژه هم این
روند دیده میشد و شدت بیماری در افرادی
که به کرونا مبتال میشــدند کمتر شــده بود،
با روند کاهشــی که طی شــد ،اکنــون میزان
بســتریهای موجود کرونایی در مقایســه با
هفته اول آبان مــاه  ۳۰درصــد کاهش یافته
اســت .وی بــا بیــان این کــه واکسیناســیون
باعث شــد میزان مراجعههای سرپایی منجر
بــه افزایــش چشــمگیر بســتر یها نشــود،
اظهارکرد :مبنــای پیشبینیهای ما درباره
افزایش یا کاهش بســتریها ،میزان مراجعه
ســرپایی به مراکز درمانی اســت ،تــا پیش از
انجام واکسیناسیون میزان مراجعه سرپایی،
پیشبینی کننده وضعیت ماه آینده در حوزه
کرونــا بــود ،امــا در دو مــاه اخیر چندیــن بار
مراجعههای سرپایی با روند افزایشی مواجه
شد که این روند  ،به افزایش میزان بستریها
منجر نشد و شاهد این هستیم که مشهد وارد
وضعیت آبی شده است ،برآورد و تحلیلما این
است که انجام واکسیناسیون ۷۰درصدی در
دو دوز منجر به این اتفاق شده است و انتظار
داریم با افزایش ایمنی جمعی به واسطه انجام
واکسیناســیون ،چنان چه ســویههای جدید

اثر مخــرب نداشــته باشــد ،وضعیــت در کل
کشور بهبود یابد .وی با تاکید بر لزوم رعایت
پروتکلهای بهداشتی اظهارکرد :نگرانی که
وجود دارد این اســت که این شرایط خوب به
معنای اتمام کرونا تفسیر نشود ،اتفاقی که در
برخی کشورهای اروپایی رخ داد و با تصور این
که کرونا تمام شده است ،همه چیز را بیش از
حد آزاد و رها کردند کــه نتیجهاش درگیری
با یک پیک شــدید و ســنگین کرونــا بود .وی
افزود :با توجه بــه آن چه در جامعه مشــاهده
میشــود نرخ رعایــت پروتکلها باال نیســت
و اگر واکسیناســیون ایــن طور انجام نشــده
بود ،اکنون در وســط پیک ششــم بودیم ،اما
با اهتمام خوبی که در حوزه واکسیناســیون
صورت گرفت ،در شــرایط کم خطر کرونایی
و آبی هســتیم .پهلوان کاشــی درباره اجرای
طرح واکسیناســیون خانه به خانه در حاشیه
شهر مشهد نیز گفت :درخصوص حاشیه شهر
و مناطقی که کمتر واکسن تزریق شده است
برنامه ویژهای داریــم و یکی از ایــن برنامهها
اجرای طــرح خانه بــه خانه بــود که بــه افراد
واکســن کرونا تزریق میشــود و از یک شنبه
هــم طــرح بــزرگ تــر و گســتردهتری در این
مناطق شروع میشود که امیدواریم با اجرای
این طــرح بــزرگ طــی  ۱۲روز بتوانیــم نرخ
واکسیناســیون در ایــن مناطــق را تــا درصد
باالیی پوشش دهیم.
اخبار کوتاه
* ایســنا /رئیس اداره پیشــگیری و مبارزه با
بیماری های واگیر دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد با اشــاره به این که اومیکرون قابلیت
انتقال باالتری نســبت به ویــروس دلتا دارد،
گفــت :دادههــای موجــود افزایــش مــوارد
بستری در آفریقا را نشــان دادهاند که برخی
از اپیدمیولوژیســتها آن را به دلیل افزایش
بروز بیماری میدانند.
* وبدا /عضــو هیئــت علمی دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد اظهار کرد :به منظور تقویت
سیســتم ایمنی بدن برای جلوگیری از ابتال
به بیماری های ویروسی در فصول سرد سال
مصرف مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن aو c
توصیه می شود.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانرضویتشریحکرد:

جزئیات برگزاری امتحانات دانش آموزان استان
بهبــودی نیــا /مدیرکل
آموزشوپرورشخراسان
رضوی جزئیات برگزاری
امتحانــات دانش آموزان
اســتان را تشــریح کــرد.
قاســمعلی خدابنــده در
گفــت و گــو با «خراســان
رضوی» درباره مقاطعی
کــه امتحانــات در آن بــه
صورت حضــوری برگزار
خواهــد شــد ،گفــت:
در ســال تحصیلی جــاری ،امتحانات پایه
دوازدهم و نهم بــه صورت حضوری برگزار
می شــود و در بقیه پایه ها شورای مدارس
با توجه به شــرایط کرونا و امکان برگزاری
امتحانات برای حضــوری یا غیرحضوری
بودن امتحانات تصمیم گیری می کنند.
•شورای مدارس مسئول
تصمیم گیری

وی از الــزام در برگــزاری حضــوری
امتحانــات مقاطع نهــم و دوازدهم دانش
آمــوزان اســتان خبــرداد و تاکیــد کــرد:
براســاس دســتورالعملی که بــه مدارس
ابالغ شــده آموزش حضوری است اما در
باره تعداد ســاعات و نحــوه حضور دانش
آموزان در مدرســه این موضوع به شورای
مدرســه واگــذار شــده اســت ،همچنیــن
برگزاری امتحانات در همه مقاطع به جز
مقطع نهــم و دوازدهــم بر عهده شــورای
مدارس خواهد بود .وی در تشریح دالیل
برگزاری امتحانات پایه نهم و دوازدهم به
صورت حضوری گفت :به دلیل حساسیت
ایــن مقاطع در تعییــن سرنوشــت و ادامه
تحصیل دانــش آمــوزان و این کــه دانش
آمــوزان این مقاطــع در ادامه بــه مدارس
تیزهوشــان و نمونه دولتی مــی روند یا در

شرایط شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه
هســتند تصمیم بــه برگــزاری امتحانات
ایــن مقاطع بــه صــورت حضــوری گرفته
شــده و چنان چه دســتورالعمل جدیدی
از وزارتخانه دریافت شود قطعا به ادارات
ارسال می شود .
•پروتکل های برگزاری امتحانات

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان در باره
چگونگی رعایت پروتــکل ها در مدارس و
نظارت بر آن نیز گفت :در دســتورالعمل
هــای ابالغــی از وزارتخانــه بــر اســتفاده
از ماســک  ،فاصلــه گــذاری اجتماعــی و
اســتفاده از مــواد ضدعفونــی تاکیدهای
فراوانی شــده و رعایت این مــوارد الزامی
است.
وی تصریح کــرد :طبق امکانــات آموزش
وپرورش شرایط خوبی را شــاهدیم اما به
این معنا نیست که این موارد در صددرصد
مدارس اجرا می شود اما طبق بازدیدهای
ما شــرایط قابل قبــول اســت .وی یادآور
شــد :در برخی از مدارس به دلیل فضای
فیزیکــی کوچــک ،رعایــت پروتــکل هــا
کار دشــواری اســت و از همــکاران مــان
درخواســت داریــم پروتکل ها بــه صورت
ویژه رعایت شود.

برگزاری جشن ازدواج  150زوج
مهاجر محروم در حرم رضوی
به همت مرکز امور بانوان و خانــواده بنیاد کرامت
رضــوی ،بــرای دومیــن بــار جمعــی از زوجهــای
مهاجر ســاکن حاشیه شــهر مشــهد در جشن ویژه
نومزدوجیــن «زندگی به ســبک رضوی» شــرکت
کردند .به گزارش آســتان نیوز ،طــرح «زندگی به
سبک رضوی» که چهار سال اســت به همت مرکز
امــور بانــوان و خانــواده بنیــاد کرامت رضــوی در
حال اجراســت ،با هــدف تحکیم و تعالــی زندگی
نومزدوجین بــا بهرهگیری از ظرفیتهای آســتان
قــدس رضــوی و مجموعــه نهادهــا و تشــکلهای
مردمــی برای زائــران و مجــاوران تــداوم دارد .در
این مدت ،غیر از اقشــار مختلف جامعه که مهمان
این جشــن معنــوی بوده انــد ،افراد تحت پوشــش
خیریهها ،محرومان حاشیهنشــین و مهاجران هم
از برکات و خدمات آن برخوردار شــدهاند .فاطمه
دژبرد رئیــس مرکز امــور بانــوان و خانــواده بنیاد
کرامت رضوی اظهار کــرد :مرحلــه اول این طرح
ســال گذشــته برای  100تن از زوجهــای مهاجر
حاشیهنشــین برگــزار شــد و در مرحلــه دوم نیز با
کمک مرکــز فرهنگــی تبیــان 150 ،زوج محروم
از مهاجران که در مناطق حاشــیه شــهر مشــهد از
جمله شهرک شهید رجایی ،شهرک شهید باهنر،
مهرآبــاد ،پنجتــن ،التیمــور و ...ســکونت دارنــد
شناســایی و از این طرح حمایتی بهرهمند شــدند.
وی ادامه داد :این زوجهای جوان به جشن ازدواج
«زندگــی بــه ســبک رضــوی» در رواق دارالهدایه
دعوت شدند و ضمن بهرهمندی از ویژه برنامههای
آموزشــی و مفرح ،هدایایی به آنها تقدیم شــد و از
خوان کریمانه رضــوی در مهمان ســرای حضرت
رضا(ع) نیز متنعمشدند .زوجین مشمول ،به مدت
سه سال از مزایای طرح حمایت از خانواده از قبیل
خدمات آموزشی و پشتیبانی ،مشاوره و راهنمایی،
فعالیتهای عملی و مهارتی مرتبط با همسرداری
و پرورش فرزند و ...بهرهمند خواهند شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تاکید کرد:

ضرورت توسعه مراکز
خدمات پرستاری در منزل

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی مشهد بر توسعه
کیفــی و کمی مراکــز خدمات پرســتاری در منزل
در راستای کاهش هزینه های بیمارستانی تاکید
کرد .به گــزارش وب دا ،دکتر کیانی در نشســت با
روســای هیئت مدیره نظام پرســتاری شهرســتان
های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهارکرد:
بیمــاران مزمن و ســخت درمان می توانند توســط
خدمات پرســتاری در منازل مراقبت شوند که بی
شــک ازتحمیــل هزینه هــای اضافــی و همچنین
اشغال تخت های بیمارســتان کاسته خواهد شد.
وی تصریــح کــرد :در حــوزه پرســتاری بــر مبنای
مشــورت و در جهت هم افزایی و شایســته ساالری
حرکت خواهیم کرد.
رئیــس کل ســازمان نظام پرســتاری نیز بــا تاکید
بر لــزوم تدوین بســته هــای خدمــات و تعرفه های
پرستاری اظهار کرد :ایجاد زیرســاخت های الزم
و متناظرسازی با دیگر استان ها و توسعه خدمات
ســامت جامعه در زمره خدمات اجتماعی اســت
که با پیگیری های مجدانه نظام پرســتاری محقق
خواهد شــد .دکتــر میرزابیگی بــا اشــاره به طرح
«حمایت های شــبه ایثارگری از مدافعان سالمت
در دوران کرونــا» که در مجلس شــورای اســامی
وکمیســیون های اجتماعی،بهداشت ودرمان در
دســت بررســی اســت تصریح کرد :رســالت نظام
پرســتاری صنفی و حرفه ای اســت کــه اهداف آن
دنبال می شود.

آغاز پویش دانشجویی
اهدای خون در استان
سرپرســت اداره کل انتقال خون خراسان رضوی
از آغاز دومین پویش دانشــجویی اهــدای خون در
استان با هدف مشــارکت جوانان در اهدای خون
خبر داد .به گزارش ایســنا ،دکتر اســامی افزود:
این پویــش به درخواســت دانشــجویان عالقهمند
از  ۱۳تــا  ۱۸آذرمــاه امســال همزمــان با سراســر
کشــور در راســتای فرهنگســازی اهــدای خون
در همه گــروه هــا راهاندازی شــده اســت و در این
زمینه همــه پایــگاه هــای انتقــال خون خراســان
رضــوی آمــاده پذیرش دانشــجویان هســتند .وی
ادامــه داد ۵۳ :درصــد از اهدا کننــدگان خون در
خراســان رضوی مســتمر هســتند یعنــی چندین
بار در ســال خون اهــدا میکننــد و ایــن در حالی
اســت که ســن اهداکنندگان مســتمر در استان و
کشور در حال افزایش اســت بنابراین دانشجویان
میتوانند از طریق برگزاری چنیــن پویشهایی با
فرهنگ اهدای خون آشنا شوند و به رشد مشارکت
جوانان برای اهدای خون کمک کنند .وی از همه
دانشجویان درخواست کرد در پویش اهدای خون
شرکت کنند و گفت :از ابتدای امسال  ۱۲۳هزار
داوطلب اهدای خون به پایــگاه های اهدای خون
استان خراســان رضوی مراجعه کردهاند که بیش
از  ۹۳هزار نفر از آنان شرایط الزم را داشته و موفق
به اهدای خون شدهاند.

