ا ز میان خبر ها
گوناگون

معاونادارهکلاستاندارداستان:

مجوز استاندارد 5تولیدکننده
عایق رطوبتی لغو شد

معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد استان
گفت :از ابتدای امسال مجوز استاندارد پنج واحد
تولیــد عایــق رطوبتی در اســتان به دلیل داشــتن
تخلفات کیفی مشــهود لغو شــده اســت .محمدی
در گفت و گو بــا ایرنا افزود :پنج واحــد تولیدی یاد
شده دارای همه مجوزهای قانونی در بخش تولید
بوده اند .وی ادامه داد :طی امسال  ۲واحد تولید
عایق رطوبتی دیگر نیز به دلیل تخلف از شــاخص
های استاندارد ،تعلیق شده اند که سه ماه فرصت
دارند اشــکاالت خود را برطرف کننــد .وی گفت:
طی بازرســی هــای صــورت گرفتــه بــه  ۸۹واحد
تولیدی نیز به واسطه داشتن نقص در نتایج آزمون
ها و بازرسی ها اخطار و تذکر داده شده است.

معاونادارهکلارشاداستان:

معــاون فرهنگــی و رســانهای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی با اشاره به این که تاسیس موسسات
فرهنگی و هنری با هدف برونســپاری فعالیتها
و رویدادهای فرهنگــی صورت میگیــرد ،افزود:
این امــر منجر بــه مشــارکت بیشــتر مــردم و تنوع
رویدادهای فرهنگی میشود .تحفهگر در گفتوگو
با ایســنا اظهار کرد :موسســات فرهنگــی و هنری
یکی از بخشهایی است که با هدف توسعه و ترویج
فرهنگ مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســت .وی با بیــان این کــه مؤسســات فرهنگی و
هنری بــا  ۲رویکــرد چند منظــوره و تــک منظوره
فعالیت دارند ،ادامه داد :موسســات چند منظوره
تمام حوزههای فرهنگی مانند ســینمایی ،ادبی،
آموزشــی و تولیــدی را در بر میگیرد .مؤسســات
تک منظوره نیز بــا انتخاب یک موضــوع با نگاهی
تخصصی به فعالیت میپردازند .بر این اساس ۱۷
موضوع در زمینههای مختلف در نظر گرفته شــده
اســت که متقاضیان میتوانند متناســب با سوابق
شــغلی ،تجــارب پیشــین و مــدرک تحصیلی خود
موضوع مد نظر را انتخاب کنند.

اولینرویدادادبیوهنری
مترومشهدبرگزارمیشود
همزمــان بــا  26آذر روز ملــی حمل ونقــل ،اولین
رویداد ادبی و هنری مترومشــهد برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
مبیــن مقــدم مدیرعامــل شــرکت بهــره بــرداری
قطار شــهری گفت :بــه مناســبت  26آذر روز ملی
حمــل ونقــل و با هــدف آشــنایی و ترویــج فرهنگ
اســتفاده از حمــل ونقل عمومــی به ویــژه خطوط
مترو ،اولیــن رویــداد ادبــی و هنری تحــت عنوان
«مترومشهد»برگزار می شود.
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بازهمداستانتکراری«ابالغنشد»!

 2روزماندهبهاجرایطرحمحدودیتهایهوشمندکرونا،دانشگاهعلومپزشکیمشهدازجزئیاتآنبیاطالعاست
ومیگویدبهاستانابالغنشدهاست
بهبودی نیا /بنابر اعالم مسئوالن بهداشت و
درمانکشور،قراراستازشنبهطرحمحدودیت
هایهوشمندکروناییبرایکنترلالکترونیک
واکســن نزده ها و کرونا مثبت ها اجرا شود ،در
این طرح قرار بر این است که طی چند مرحله از
ورود واکســن نزده ها و کرونا مثبت ها به اماکن
عمومیجلوگیریشود،باتوجهبهاینکهتنهادو
روزبهاجرایاینطرحمانده،جزئیاتاجراییآن
راازدانشگاهعلومپزشکیمشهدجویاشدیمکه
بازهمداستان«ابالغنشدهاست» همانندبرخی
دیگرازموضوعاتدردیگردستگاههایاجرایی
اســتان تکرار شــد و علــوم پزشــکی از جزئیات
اجرایی این طــرح ابراز بی اطالعــی کرد .مدیر
روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد
در پاسخ به ســوال «خراســان رضوی» مبنی بر
این که جزئیات طرح جلوگیــری از حضور افراد
کرونا مثبت و واکسن نزده ها به اماکن عمومی
چیســت؟ گفت :طبق اعالم معاون بهداشــتی
دانشگاهعلومپزشکیمشهدتاکنون(ساعت16
روز چهارشنبه) هنوز طرحی ابالغ نشده و قرار
استنحوهاجراوسازوکارهاروز 21آذرماهابالغ
شــود .پهلوان به این ســوال که مراحل بعدی از
زمانابالغتااجرابهچهصورتیاست؟پاسخداد:
بعدازاعالم،معموالاینمواردبالفاصلهاجرایی
می شــود مگر این که نیاز به زمان داشته باشد و
بندهدرهمینحدازاینموضوعاطالعدارم.
•اجرایکنترلهوشمندکرونادرتمام
واحدهایصنفیمشهد

باوجوداین،رئیساتاقاصنافمشهددرگفت
وگوییباایسناازاجرایطرحکنترلهوشمند
کرونادرتمامواحدهایصنفیمشهدخبرداد
و بیان کرد :سامانه سیســتم کنترل هوشمند
کرونا در اصناف مشــهد در مرحله آمادهسازی

سرپرست دانشکده پرستاری
و مامایی مشهد منصوب شد

•بستری ۱۲۰بیماربدحالکروناییدر
بیمارستانهایاستان

عکس تزیینی است

فعالیتهایفرهنگیهنری
باید خصوصیسازی شود
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اخبار

است که از طریق آن کنترل هوشمند کرونا در
اصناف مشهد انجام خواهد شد .بنانژاد اظهار
کرد:همچنینالزماستمیزانواکسیناسیون
افراد در تمــام واحدهای صنفــی به خصوص
در فروشگاههایی که مواد غذایی در آن عرضه
میشــود ،چه برای متصــدی و چــه کارگران،
مشخص شده باشد .وی تصریح کرد :افرادی
کهمبتالبهویروسکرونامیشوندوتستPCR
آنها مثبت است ،از طریق ســامانه به ما اعالم
میشــوند که از حضور این افراد در واحدهای
صنفی جلوگیری خواهیم کرد .بنانژاد با بیان
این که کنتــرل هوشــمند در تمــام واحدهای
صنفی صورت خواهــد گرفت ،افــزود :در این
سامانهرعایتپروتکلهایمخصوصبرایهر
صنف نسبت به خدمتی که انجام میدهد و به
نسبتنوعمشتریتعیینشدهاست.ویگفت:
البته عــاوه بر این کــه کارکنان رســتورانها،
ن مواد
فســتفودیها ،اغذی ه و تاالرها که در آ 
غذایــی عرضه میشــود ،باید واکسیناســیون
انجام داده باشند ،کسانی که به آن واحدهای
صنفی مراجعه میکنند نیز حتمــا باید کارت

سرپرستدانشگاهعلومپزشکیمشهددرحکمی
سرپرســت دانشــکده پرســتاری و مامایــی ایــن
دانشگاه را منصوب کرد .به گزارش وب دا ،دکتر

واکســن داشــته باشــند ،یعنی از ورود افرادی
که واکســن نزدهاند به این واحدها جلوگیری
میشود .رئیس اتاق اصناف مشهد افزود :اگر
مشاهده شود که کسی بدون کارت واکسن در
واحدهای صنفی حضور یافتــه و از خدمات آن
محل اســتفاده میکند ،این موضــوع برای آن
واحد صنفی نیز تبعات خواهد داشت .بنانژاد
ادامه داد :در گذشته سیستم محدودیتها به
اینصورتبودکهتمامواحدهاییکصنفرابه
صورتهمزمانتعطیلمیکردیم،اینایرادی
بود که در دستورالعملهای قبلی برای ایجاد
محدودیتها وجود داشت اما سیستم کنترل
هوشــمند موجب حل معضل خواهد شد .وی
گفت :هــم اکنون امــکان تعطیلــی واحدهای
صنفی به صــورت دســتهای و گروهــی وجود
ندارد و شــرایط به گونهای شــده که اگر در یک
واحد صنفی تخلفی صورت گیــرد ،با آن واحد
به صورت جداگانه برخورد میشــود .در واقع
با فعال شدن سیســتم کنترل هوشمند کرونا
محدودیتهایایجادشدهبهصورتهوشمند
اعمالمیشود.
کیانی در این حکم ،دکتر فاطمه حاجی آبادی را
به عنوان سرپرست دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاهعلومپزشکیمشهدمنصوبکردهاست.

همچنین دبیر کمیته رســانه و اطالعرسانی
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در گفــت و
گو بــا ایرنا دربــاره شــرایط کرونایی اســتان
اظهارکــرد ۱۲۰ :بیمــار بدحــال کرونایــی
در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان
های استان بســتری و تحت درمان هستند.
پهلوان افزود ۸۵ :نفر از این بیماران در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارستان های زیر پوشش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد بستری هستند
که این دانشــگاه عالوه بر کالن شهر مشهد،
 ۱۵شهرســتان دیگر را نیز زیر پوشش دارد.
وی تصریح کــرد ۴۵۵ :بیمار مبتــا به کرونا
در بیمارستانهای استان بستری هستند که
این میزان طی  ۱۰روز گذشته روند کاهشی
داشته است .وی گفت :تعداد بستریشدگان
روزانه کرونایی در بیمارســتان های اســتان
حدود  ۱۶۰نفر است که طی  ۱۰روز گذشته
نوسان داشته و بیشــترین تعداد  ۱۸۷بیمار
کرونایی بوده اســت .پهلــوان افــزود :تعداد
بیمــاران ســرپایی مراجعــه کننده بــه مراکز
منتخب کرونا در مناطق زیر پوشش دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد هــم روزانــه  ۶۳۰نفر
بوده است.
اخبارکوتاه
* وبــدا  /بــا حضور سرپرســت دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد ،بخــش  ICUشــماره 5
بیمارستان شــهید کامیاب مشــهد با ظرفیت
 10تخت با هدف توســعه خدمات رســانی به
بهرهبرداریرسید.اینبخشبازیربنای650
مترمربعوهزینهایبیشاز 201میلیاردریال
در طبقه دوم ســاختمان اورژانس بیمارستان
شهیدکامیاببهبهرهبرداریرسید.

معاونوزیربهداشت:

 ۷۰۰مرکز تحقیقاتی در دانشگاه های
علوم پزشکی فعال است
معاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفت:
حدود  ۷۰۰مرکز تحقیقاتی در دانشــگاه های علوم
پزشکیکشورفعالاستوبایدتمامیمراکزتحقیقاتی
در زمینه تامین نیازهای ســامت جامعــه و کاربردی
کردن پژوهش ها گام بردارند .به گزارش ایرنا ،دکتر
پناهــی در گردهمایی معاونــان تحقیقــات و فناوری
دانشگاههایعلومپزشکیکشوردرمشهدافزود:اگر
در این زمینه اهدافی برای برخی مراکز تعیین نشده
استبایدتقویتشود.ویادامهداد:تولیددانشهای
فناورانهباهدفپاسخگوییبهنیازهایجامعهبایددر
برنامهتحقیقاتیکالنکشورقرارگیردازاینرودانش،
زمانیاثرگذاراستکهتبدیلبهمحصولوثروتملی
شودوتولیدسازوکارهایشغلیکندکهایناقدامدر
دانشگاه های نســل چهارم محقق میشــود .پناهی
افزود :در زمینه ارتقا و پاسخگویی به نیازهای جامعه
الزم است دانشــگاه های علوم پزشکی کشور در کنار
موضوع آمــوزش و پژوهش به ســمت تحقیقات تولید
دانشهای فناورانه ،حرکت کنند .معاون تحقیقات و
فناوریوزارتبهداشتگفت :هماکنونهفتواکسن
کرونادرکشورواردچرخهمصرفشدهاست یامراحل
تولیدنهاییراطیمیکندومراکزتحقیقاتیکشوردر
دورانهمهگیریویروسکروناتالشهایگستردهای
داشــتند و در این مــدت ،مراحل مطالعــه و تولید۱۲
واکسندرحالانجاماست.

عضوشورایشهر:

نرمافزارهای شهرداری مشهد
یکپارچهسازی میشود

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
اظهار کرد :نرمافزارهای شــهرداری مشهد به منظور
مدیریت هزینههــا ،ارتقای پدافند غیرعامل و کســب
درآمــد پایدار ،یکپارچهســازی میشــود .بــه گزارش
پایگاهاطالعرسانیشورا،حسامیگفت:درشهرداری
حــدود  111ســامانه نرمافــزاری داریم کــه خدمات
مختلفی را ارائــه میدهــد .وی با بیان ایــن که هزینه
پشتیبانیونگهداریاینسامانههادرسالحدود18
میلیاردتومان است ،افزود :در بحث سامانهها ،شاهد
توسعههای سلیقهای هم هســتیم ،گاه دوایر اجرایی
در شهرداری برای اقدامی خاص ،درخواست سامانه
میکنند،درصورتیکهاینمواردممکناستیکپارچه
نبودهوارتباطاتوتعامالتمناسبینیزنداشتهباشند.

