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تولیت آستان قدس رضوی:

بیانمطالب غیرموثقدینی
خوراک دهی به شبکه های معاند است
تولیت آســتان قدس رضوی گفت :بیان مطالب غیر
موثــق و انتســاب آن به دیــن موجــب خوراکدهی
رسانهای به شبکههای معاند با مکتب و مذهب است.
به گزارش آســتان نیوز ،حجتاالسالموالمسلمین
مروی در دیدار استادان گروه معارف دانشگاههای
مشــهد با بیــان این کــه دعوت مــردم به دیــن باید با
علم ،آگاهــی ،مطالعــه ،بصیــرت و بیــان مطالب از
منابع موثــق همراه باشــد ،بســیاری از انحرافات را
نتیجه معرفی نامناسب دین خواند و اظهار کرد :بد
معرفی کردن دین موجب بیشــترین آســیب به دین
شده اســت ،متأســفانه نظارتی در عرصه تبلیغ دین
وجود نــدارد و برخی با بیــان مطالب موهــون به نام
دین ،بیشترین آسیب را به دین میزنند .وی نسبت
دادن مطالــب غیر موثق به دین را موجب خدشــه به
دینداری مردم دانســت و ابراز کرد :از یکسو بیان
مطالبی که موجب وهن دین اســت و از ســوی دیگر
تنها به احساســات و شــور توجه کردن بدون در نظر
گرفتن منطق قرآنی و عقالنیت ،دو گرفتاری اســت
که امروز با آن روبهرو هســتیم .شــعائر و شور ،بسیار
الزم و خوب است اما در کنارش باید به عمقبخشی
معرفتی نیز توجه شود .تولیت آستان قدس رضوی
تصریح کــرد :هزینــه کرد از دیــن و مقدســات برای
پوشــاندن اشــتباهات و خطاهــا موجــب ضربــه بــه
اعتقادات دینی مــردم اســت ،هیچگاه امــام (ره) و
مقام معظم رهبری در سخنان خود از مقدسات و دین
هزینه نکردند و تنها از خدا برای مردم سخن گفتند،
این ســلوک یک الگــو و معیار بــرای همــه متدینین
است .وی همچنین با استقبال از پیشنهاد ارائهشده
توســط یکــی از اســتادان در خصــوص ایجــاد دفتر
ارتباط آســتان قدس با دانشــگاهها ،به رویکردهای
فرهنگی آستان قدس اشاره کرد و با تأکید بر این که
موضوعات فرهنگی اولویت این آستان مقدس است،
تصریح کرد :هیچیک از برنامههای فرهنگی آستان
قدس را تعطیل نکردهایم ،البته ممکن است با توجه
به شرایط در برخی از برنامهها تعدیل صورت گرفته
باشــد که منحصر به حوزههای فرهنگی نیز نبوده و
در تمام بخشهای آستان قدس اعمال شده است.

استاندار:

مدیر جهادی بر اساس
نیاز هدفگذاری میکند

استاندار خراسان رضوی گفت :یک مدیر جهادی بر
اساس نیاز هدفگذاری ،برنامه ریزی و اعتبارات را
تامین میکند .به گزارش روابط عمومی استانداری،
نظری در نشســت صمیمــی بــا جمعــی از آزادگان
اظهار کرد :برای انجام هر کاری نقشــه راه و ســپس
مقدمات الزم اســت که یکی از آن مقدمات مفاهمه
مشترک اســت .وی ضمن اشــاره به تفاوت مدیریت
جهــادی و غیرجهادی گفــت :یک مدیــر جهادی بر
اســاس نیاز هدفگذاری ،برنامه ریــزی و اعتبارات
را تامیــن میکنــد .وی با بیــان این که افــرادی باید
وارد عرصــه مدیریــت بشــوند که منشــأ اثر باشــند،
گفت :فــارغ از هر گونه برداشــتی راجع بــه مدیران
منصوب شــده در بخشهای مختلف عملکرد آنها
را بســنجیم .وی ادامه داد :با وجود همه مشکالت و
بعضا محدودیتها ،ظرفیتهای بسیاری در استان
وجود دارد که باید مدیریت و فعال ســازی شود .وی
اظهار کــرد :یکی از مهــم ترین اولویتهای اســتان
حــوزه اقتصادی اســت کــه در این زمینــه هم بخش
خصوصی اقبال خوبی به استان داشته است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی
مشهد اعالم کرد:

تاخیر در ۳۹درصد
پروازها طی آذر امسال

مدیر روابــط عمومی فــرودگاه بینالمللی شــهید
هاشمینژاد مشهد در خصوص میزان درصد تاخیر
پروازها در آذر ماه گفــت :از  ۲۱۴۱پرواز خروجی
در آذر مــاه ۸۳۷ ،پرواز ( ۳۹درصــد کل پروازهای
خروجی) با تاخیر  ۳۰دقیقه یا بیشــتر انجام شــده
اســت ،یعنی به طور متوســط هر پــرواز تاخیردار با
حدود  ۸۱دقیقه تاخیر انجام گرفته است .جعفری
در گفت و گو با ایســنا درباره علت تاخیر در پروازها
اظهار کــرد :تاخیــر ورود پروازهــا  ۷۰درصد علت
تاخیر در پروازها را شــامل میشود ،همچنین ۱۵
درصد بــه دلیــل عملکــرد شــرکت هواپیمایی۹ ،
درصد به دلیل نقص فنــی و  ۶درصد باقیمانده به
دلیل شــرایط جوی مبدأ ،تعویض هواپیما ،مشکل
کرو ،چک فنی ،سوخت و ...بوده است .وی افزود:
پروازها در آذر ماه نسبت به وضعیت مشابه در سال
گذشــته  ۹۶درصــد افزایــش داشــت ،از آن جایی
که افزایش پــرواز با اعــزام و پذیرش مســافر رابطه
مســتقیم دارد ،ورود و خروج مسافر از این فرودگاه
نیز  ۲۱۵درصد افزایش داشته است .وی با اشاره
به وضعیت پروازها در آذر ماه نسبت به آبان ۱۴۰۰
نیز گفت :با توجه به تصمیمات اتخاذ شده برای لغو
محدودیــت  ۶۰درصدی ظرفیت پذیــرش پروازها
و کاهش نرخ بلیــت از ابتدای آذر بــه دلیل کاهش
تقاضای فصلی ،تعــداد پروازها در این ماه نســبت
به ماه قبل از آن (آبــان)  ۲درصد کاهــش و اعزام و
پذیرش مسافر فقط  ۴درصد افزایش داشته است.

Sun.Jan.23.2022. No.4889

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

معاون استاندار مطرح کرد:

نوروزی متفاوت
پیش روی خراسان رضوی
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری
گفت :طی دوسال گذشــته خراسان رضوی
به ویژه مشهد تلخ ترین نوروز را به دلیل شیوع
کرونــا و نبــود زائــران تجربــه کــرد و احتماال
امســال با فروکش کردن بیماری کووید 19
این استان شاهد نوروز کامال متفاوتی نسبت
به ســالهای قبــل باشــد .بــه گــزارش ایرنا،
خداییدرنشستمشترکشورایهماهنگی
ترافیــک و کمیســیون ایمنی ،حمــل و نقل و
ســوانح رانندگی اســتان افزود :یکــی از مهم
ترین مولفه هــای میزبانی شایســته از زائران
در نــوروز امســال ،ایمنــی راه هــا و همچنین
کنترل ترافیک در شــهر به ویــژه اطراف حرم
مطهر رضوی اســت که باید تدابیــر ویژه برای
حوزه حمــل و نقل اســتان و کاهــش ترافیک
در محــدوده حــرم مطهر بــه ویژه مســیرهای
تشرفاندیشیدهشود.ویتصریحکرد:هشت
توقفگاه بــزرگ در اطــراف حرم مطهــر آماده
ساختاستکهالبتهبهپایانامسالنمیرسد
بنابراین باید توقفــگاه های موقتــی را از بین
فضاهای خالی موجود در نظر گرفت .معاون
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری تقویت
سامانه تاکســیرانی و فعالیت خودروهای ون
و تاکســی زائر در اطراف حــرم مطهر رضوی،
نظارتمستمربرخودروهایتاکسیوخطوط
تاکسی منتهی به حرم مطهر ،افزایش ساعات
فعالیت قطار شهری در ایام نوروز به ویژه زمان
تحویل ســال ،اجــرای طرح ممنوعیــت تردد
خــودرو در معابر منتهی به حرم و اندیشــیدن
تمهیدات ویژه برای مدیریت بحران احتمالی
را در زمــان نــوروز مورد تاکیــد قــرار داد .وی
اطالعرسانیازمسیرهایتشرفوتوقفگاهها
برای زائران را بســیار مهم بیان کــرد و افزود:
هماهنگی شهرداری با آستان قدس رضوی،
رسانه های مجازی و اپراتورهای تلفن همراه

۳

به منظور اطالع رسانی به زائران در خصوص
مسیرهای تشرف ،زمان ترافیک و سایر موارد
مربوط به زیارت و بهره گیــری از دیدنی های
شهر برای گذراندن اوقاتی خوش و سرگردان
نشدن در شــهر ضروری اســت و باید در قالب
یک کمیته اســتانی ،وظیفه اطالع رسانی به
زائران بین دســتگاه های متولی تقسیم شود
تا بتوان بهترین خدمات را در نوروز ارائه داد.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری
افــزود :تحقــق پیشــنهاد پلیــس راهنمایی و
رانندگــی مبنــی بــر اجــرای دوبــاره طــرح
ترافیکی تردد زوج و فرد خودروها در محدوده
خیابانهــای اطراف حــرم مطهر رضــوی در
ایام پایانی سال نیز منوط به بازنگری مجدد و
تصویبشورایتامینشهرستانمشهداست.
وی همچنیــن به طــرح ادارهکل راهــداری و
خدمات جادهای خراســان رضوی بــا عنوان
«نوروز ایمن رضــوی» و تمهیدات اندیشــیده
شده در محورهای بین شــهری برای خدمت
هرچه بهتــر به زائــران رضــوی اشــاره و بیان
کرد :در ایــن طرح ابتدا بــا توجه به مســائل و
مشــکالت هر یــک از محورهای اســتان باید
هدف و نیاز کلی در هر بخش مشــخص و طی
یک جمع بندی نیازها احصا شود و در نشست
بعدی کمیسیون ایمنی ،حمل و نقل و سوانح
رانندگی خراســان رضوی با همــکاری همه
دستگاه های اجرایی برطرف شود.
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آیت ا ...علم الهدی:

کارفرهنگی باید مناسب
ذائقه نسلامروزتولید شود

نماینده ولی فقیه در استان گفت :کارهای
فرهنگــی باید بــا محتــوای مناســب ذائقه
نســل امــروز تولیــد شــود اگــر بناســت در
همهجا کار جهــادی کنیــم ،در فرهنگ نیز
بایــد کار جهادی کنیم .به گزارش تســنیم،
آیت ا ...علم الهدی در جلســه ستاد شورای
هماهنگی تبلیغات اســامی و کمیتههای
ده ه فجر اظهار کرد :امروز باید نســل ســوم
انقالب را از رشــادتها و جان فشانی مردم
در انقــاب  57آگاه کنیم ،باید بــا کارهای
فرهنگی و ســاخت برنامههای مناسب هم
رشادتهای مردم در انقالب 57را به تصویر
بکشیم و هم این که ظلمهایی را که حکومت
ستم شاهی به پشتوانه اســتکبار جهانی بر
مردم مظلوم ما روا داشت  ،به تصویر بکشیم.
وی با بیان این که بایــد کارهای فرهنگی با

محتوایمناسبذائقهنسلامروزتولیدشود
و از گذشتهها نسخهبرداری نشــود،افزود:
اگــر بناســت در همهجا کار جهــادی کنیم،
در فرهنگ نیــز باید کار جهــادی کنیم .وی
تصریح کــرد 22 :بهمن هر ســال تکرار یک
خاطرهنیستوباگذشت 43سالازپیروزی
انقــاب اســامی ،انقــاب به صــورت یک
قــدرت در دنیا ظاهر شــده و بــه صورت یک
نظام با فداکاری پدران و مادران نسل سوم
و چهارم به دست گرفته شده و تا امروز پیش
رفته است .آیت ا ...علم الهدی اظهار کرد:
انقــاب در اوج اقتدار اســت و روز بــه روز بر
این اقتدار افزوده میشــود و آن کسانی که
میگفتند شما چهلمین سالگرد انقالب را
نمیبینید بدانند که اکنون در  43ســالگی
انقالب قرار داریم.

رئیسشورایهماهنگیتبلیغاتاسالمیاستان:

خبرمرتبط

راهپیمایی 22بهمن با رعایت پروتکل ها برگزارخواهد شد

همچنین حجت االســام و المسلمین
ســلطانی ،رئیــس شــورای هماهنگی
تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی
در ایــن نشســت اظهــار کرد :امســال
برنامهها شــامل برنامههــای فرهنگی
و هنــری و ورزشــی ،نمایشــگاه ،شــب
شــعر ،تجلیل از خانواده شــهدا ،پیش
کســوتان انقــاب اســامی ،ترویــج
مکتب شــهید حاج قاســم ســلیمانی،
تجلیل از پیش کسوتان قرآنی و اهدای
کمکهای معیشتی است که برای دهه
مبارک فجر تدارک دیده شــده اســت.
وی افزود :مراســم بزرگداشت یوم ا...
 12بهمن ســالروز ورود حضــرت امام
خمینی (ره) به میهن اسالمی از ساعت

 8:30تــا  9:30صبــح بــا چیدمــان
صندلــی و رعایــت فاصلــه اجتماعی و
شــیوه نامههــای بهداشــتی در عرصه
میدان شــهدا با رژه موتــوری نیروهای
مســلح از فــرودگاه تــا میــدان شــهدا
برگــزار خواهــد شــد .وی با بیــان این
که راهپیمایی  22بهمن در مشــهد از
میدان  15خرداد به سمت حرم مطهر
رضوی بــا رعایــت دســتور العملهای
بهداشــتی برگزار خواهد شــد ،گفت:
مراسم نورافشانی شــب  22بهمن در
شهر مشهد و شهرستانهای استان در
ساعت  20:45انجام و بانگ تکبیر در
ساعت  21شب  22بهمن ،همزمان در
سراسر کشور طنین انداز خواهد شد.

رئیس کمیسیون سامان دهی حاشیه شهر شورا:

رئیس کمیســیون ویژه ســامان دهی حاشیه
شهر شورای شهر مشهد گفت :پیشنهاد ایجاد
« ۱۰۰متری» دوم در مشهد ارائه شده است
که در مجاورت خــط گاز امتــداد مییابد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی
شهر مشهد ،ابراهیم علیزاده اولویت شورای
شــهر در پروژههــای کالن را بــا مناطــق کــم
برخــوردار بیان کرد و افزود :پیشــنهاد ایجاد
« ۱۰۰متری» دوم در مشهد ارائه شده است
کــه در مجــاورت خــط گاز امتــداد مییابد،
ایــن مســیر میتوانــد دسترســی مناســبی
برای ســاکنان منطقــه  ۵ ،۴ ،۳ ،۲و  ۶ایجاد

«۱۰۰متری»دوم درمشهد ایجاد می شود

کند و مردم گلشــهر ،شهرک شــهید رجایی،
طبرسی ،التیمور ،ســیسآباد و خواجهربیع
از سهولت در تردد بهرهمند شوند .وی افزود:
تالش می شــود در ســال  ۱۴۰۱ایــن پروژه
کالن شهری آغاز شــود و در مدت چهار سال
به سرانجام برسد .وی درباره حضور سرمایه
گذاران در مناطــق کم برخوردار مشــهد نیز
گفت :بــا ســرمایه گــذاران مختلفــی درباره
حضور و مشــارکت اقتصادی در حاشیه شهر
مذاکره شــده اســت ،از ایــن رو ظرفیتهای
موجــود در کمیســیون اقتصادی شــورا ارائه
و بررســی می شــود .رئیس کمیســیون ویژه

رئیس سازمان صمت استان خبر داد:

افتتاح  ۲۸طرح صنعتی و معدنی در دهه فجر
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
استان گفت :به مناسبت گرامی داشت دهه
فجر  ۲۸طــرح صنعتی و معدنی در اســتان
آماده بهرهبرداری شــده اســت .به گزارش
ایســنا ،امیررضا رجبی درباره جزئیات این
 28طرح اظهار کرد :همزمان با فرا رسیدن
ایاما ...دهه فجر امســال  ۲۸طرح صنعتی
ومعدنی با میــزان ســرمایهگذاری ریالی و
ارزی بیش از  ۳۰۰۰میلیارد تومان و ۱۰۰
میلیــون یــورو توســط بخــش خصوصی در
خراســان رضوی به مرحله افتتاح رسیده و
آماده بهرهبرداری میشود.
•ایجاد اشتغال برای  2500نفر به
صورت مستقیم

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
خراســان رضوی دربــاره شهرســتان های
محل بهــره بــرداری از این طــرح نیز گفت:
طرحهــای صنعتی مذکــور شــامل صنایع
معدنی ،ســاختمانی ،شــیمیایی ،غذایی،
فلزی و غیرفلزی است که در شهرستانهای
بردســکن ،تربــت جــام ،تربــت حیدریــه،
چناران ،خواف ،ســبزوار ،گناباد ،نیشابور،
زبرخــان ،فریمــان ،بینالــود و مشــهد بــه
بهرهبرداری رســیده و بیــش از  ۲۵۰۰نفر
را به طور مســتقیم مشــغول بــه کار خواهد
کــرد .وی تصریح کــرد :کاتد مس ،ســموم

و کود کشــاورزی ،کلرید پتاســیم ،شســت
وشــوی کائولن ،انواع چســب ،انواع کاسه
نمــد ،کنســانتره آهــن ،آهــک هیدراتــه و
میکرونیــزه ،ماســه ریخته گری و ســیلیس
دانهبندی ،برش انواع ســنگ ،انواع ســرم
و الکترولیــت مورد مصرف انســانی ،اگزوز
کامل ،خمیر آلومینیــم ،پروتئین بافتدار،
قطعات بتنی ،انواع بوش و پیستون خودرو
و ســاخت تجهیــزات پزشــکی و جراحــی و
وســایل ارتوپــدی از جملــه محصــوالت و
زمینههــای کاری ایــن واحدهــای تولیدی
است .رجبی با اشــاره به فعالیت بیش از 5
هزار واحد صنعتی در استان اظهار کرد :هم
اکنون  ۵۷۳۴واحد صنعتی با اشتغالزایی
 ۲۰۷هزار نفر و سرمایهگذاری  ۳۹۳هزار و
 ۳۵۹میلیارد ریال در خراسان رضوی فعال
اســت که بیشــترین میزان ســرمایهگذاری
صنعتــی این اســتان بــه ترتیــب متعلــق به
صنایع فلــزی ،صنایع غیرفلــزی و معدنی،
صنایع پتروشیمی و پلیمری است.

سامان دهی حاشــیه شهر شــورای اسالمی
شهر مشــهد تصریح کرد :دسترسی مناسب
مناطق کم برخوردار به حرم رضوی ،فرودگاه
و راهآهــن و وجــود زمین بــا قیمت مناســب،
موقعیت ویژهای برای سرمایه گذاران فراهم
کرده که صرفه اقتصادی برای فعالیت آنها
در این مناطق دارد .وی درباره بودجه 1401
نیز اظهار کرد :در آخرین مذاکرات با شهردار
مشــهد ،رویکرد و نگاه شورای شــهر در توجه
ویژه به مناطق کم برخوردار در بودجه 1401
اعالم شــد ،بنا بــه وعــده شــهردار ،در الیحه
بودجه  1401حداقــل 30درصد اعتبارات

عمرانی برای حاشیه شهر در نظر گرفته شده
و اعتبار کلیه پروژهها  100درصد تخصیص
پیدا میکند تا در بازه زمانی مشخص شده به
اتمام برســد .وی افزود :پیش بینی میشــود
کــه حداقــل اعتبــارات پروژههــای عمرانی
نسبت به گذشته دو تا سه برابر افزایش یابد،
این اقدام حرکت ارزندهای بوده و امیدواریم
کلیه دستگاههای خدمت رسان استانی پای
کار بیایند تا بــا تکمیل پروژهها در شــهر امام
مهربانیهــا ،شــاهد ارائــه خدمات و توســعه
پایدار و متوازن شــهر با محوریــت حرم مطهر
رضوی باشیم.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خبرداد:

تحقق  ۸۰درصدی اعتبارات مشاغل خانگی استان

شــعبانی -مدیــر کل تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی اســتان ســرجمع اعتبارات
مشــاغل خانگــی اســتان طــی امســال را
 ۱۲۰میلیــارد تومــان اعالم کــرد و افزود:
از این میزان تاکنــون  ۸۰درصد آن تحقق
یافته اســت و با توجه بــه ســهمیه ای که به
تربت حیدریــه در ابتدای ســال اختصاص
دادیم ،این شهرستان با تحقق  ۸۴درصدی
اعتبــارات در این حوزه پیشــگام اســت .به
گزارش خراســان رضــوی ،مدیــران اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در خراســان
رضوی بــا حضــور در تربت حیدریــه دیدار
چهره به چهــره و بدون واســطه ای با مردم
این دیــار برگــزار و به صــورت مســتقیم به
مشکالت شــهروندان این شــهر رسیدگی
کردند.وی بــه میــزان اعتبــارات در حوزه
مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت :در سال
 ۹۹اعتبــارات در ایــن حــوزه  ۱۲میلیارد
تومان بود و امســال بــا رایزنی هــای انجام
شــده ،در مرحلــه اول  ۸۴میلیــارد تومان
و در مرحلــه دوم نیــز  ۳۶میلیــارد تومــان
اختصــاص یافت.پناه ،ســرجمع اعتبارات
مشاغل خانگی استان را طی امسال ۱۲۰
میلیــارد تومان اعالم کــرد و افــزود :از این
میزان تاکنــون  ۸۰درصــد آن تحقق یافته
و با توجه به ســهمیه ای که به تربت حیدریه
در ابتــدای ســال اختصــاص دادیــم ،ایــن
شهرستان با تحقق  ۸۴درصدی اعتبارات
در این حوزه پیشــگام اســت.در این دیدار

مدیــران تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
ســازمان تامیــن اجتماعــی ،بهزیســتی،
آموزش فنی و حرفهای ،صندوق کارآفرینی
امید ،شــعب بانک رفاه و همچنین معاونت
درمان تامیــن اجتماعــی بدون واســطه با
مردم سخن گفتند.وی در حاشیه برگزاری
این میز خدمت به خراسان رضوی گفت :با
توجه به تاکیدات ریاست جمهوری و مقام
عالی وزارت مبنی بــر حضور مدیران بدون
واســطه بین مردم ،شــورای هماهنگی زیر
مجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در نخســتین ســفر گروهــی خود بــه تربت
حیدریه آمدنــد و با مردم ایــن دیار مالقات
عمومی برگزار کردند.حمیدرضا پناه اظهار
کرد :راه اندازی میــز خدمت ،اقدامی مهم
در راستای کمک به حل مشکالت و فرصتی
بــرای پاســخ گویی ســریع و بدون واســطه
مدیران به مطالبــات مردم اســت از این رو
در گام نخســت موضوعات مهم شهرستان
را با نماینده مجلس ،فرماندار و امام جمعه
در فرمانداری بررســی کردیم و در ادامه به
جمع مردم آمدیم تا سخنان آنان را بشنویم.
وی هــدف از ایــن میز خدمت را رســیدگی
سریع به مطالبات مردم اعالم کرد و افزود:
آمده ایم پاسخگوی سواالت مردم باشیم تا
به صورت مستقیم مشکالت خود را مطرح
کنند و تالش داریم این مشــکالت در خود
شهرســتان حل و در صورت لــزوم در مرکز
استان پیگیری شود.

از میان خبرها
گوناگون

دانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

خدماترسانی در مشاغل حساس
تنها با ارائه کارت واکسن
رئیــس کارگــروه ســامت محیــط دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد گفت :خدماترســانی در مشاغل
حســاس به لحاظ خطــر ابتال به کرونــا تنها بــا ارائه
کارت واکسن از سوی خدمتگیرندگان در مناطق
زیر پوشش این دانشگاه میسر است .محمد باباخانی
در گفت و گو با وب دا افزود :مشــاغل حساس مانند
استخرها ،سینماها ،رســتورانها و تاالرها هستند
کــه خدمــات دهنــدگان بایــد قبــل از ورود بــه این
اماکــن پرینــت کارت واکســن خــود یا عکــس آن را
در موبایل ارائه کننــد .وی بیان کــرد :این در حالی
اســت که به دنبــال بازدیدهای بازرســان دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد کلیــه خدماتدهنــدگان در
این مشاغل باید واکسیناسیون کامل خود را انجام
دهند و کارت واکســن داشته باشــند .وی افزود :با
راهاندازی ســامانه «امید» از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی تمام ســازمانها ،ادارات
و دســتگاهها میتواننــد با ارائــه کد ملی نســبت به
آگاهی از واکسیناســیون خدمتگیرنــدگان خود،
اطالع حاصل کنند ،در شرایط حاضر با توجه به عدم
راهاندازی ســامانه مزبور ارائه پرینت کارت واکسن
الزامی است.

رئیس سازمان اورژانس کشور:

طرح خادمیار رضوی ویژه پرسنل
اورژانس کشور اجرا می شود

رئیس سازمان اورژانس کشور از برنامه ریزی برای
اجرای طرح خادمیار رضوی ویژه پرسنل اورژانس
پیش بیمارســتانی سراســر کشــور خبر داد .دکتر
میعاد فر در حاشیه دیدار با مدیر عالی حرم رضوی
در گفــت و گــو بــا وب دا اظهارکرد :بر اســاس این
طرح تمامی پرســنل اورژانس پیش بیمارســتانی
کشور که قصد خدمت به زائران بارگاه منور رضوی
را دارند می توانند ضمن تشرف به مشهد مقدس،
در این طرح نیز مشارکت کنند .وی با بیان این که
برنامهریزی این طــرح با همکاری دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد در حال انجام اســت ،اظهارکرد:
این طــرح با هــدف گســترش خدمات رســانی به
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و ایجاد زمینه
برای کسب فیض خدمت برای تمامی ارادتمندان
حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) اجرایی خواهد
شد.شــایان ذکر اســت ،رئیس ســازمان اورژانس
کشور در سفر به مشهد ،ضمن بازدید از پایگاههای
اورژانس  115مستقر در حرم و اطراف حرم مطهر
رضوی ضمن قدردانی از تالش های ارزنده پرسنل
اورژانــس  115در خدمــات رســانی بــه زائــران و
مجاوران بــارگاه منور رضــوی ،با مدیــر عالی این
آستان مقدس نیز دیدار و گفت و گو کرد.

با حضور معاون وزیر بهداشت انجام شد:

رونمایی از سامانه جامع نظارت
علوم پزشکی مشهد

با حضور معاون درمان وزارت بهداشت ،از سامانه
جامع نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد رونمایی شــد .به گــزارش وب دا ،ســامانه
جامــع نظــارت یکــی از ابداعــات معاونــت درمان
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اســت کــه برای
تسهیل و ارتقای بازرسی ها ،نظارت ها و رسیدگی
به شــکایات مردم طراحی و اجرا شده است .دکتر
کریمی معــاون درمان وزارت بهداشــت همچنین
در نشســتی بــا معــاون و مدیــران معاونــت درمان
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در جریان اقدامات
و برنامههــای این دانشــگاه در خدمت رســانی به
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی قرار گرفت.

توضیحاتشهرداریمشهد
دربارهویدئویجشنتولد
درستادمدیریتبحران
مسلمی -روز گذشــته ویدئویــی از برگزاری جشن
تولد در ســتاد مدیریت بحران شــهرداری مشهد در
فضای مجازی منتشــر شــد که واکنشهای زیادی
به همراه داشــت .موضوع را از رئیس گــروه پدافند
غیر عامل و پیشــگیری از بحران شــهرداری مشهد
پیگیــری کردیــم که بــه «خراســان رضــوی» گفت:
جشنی در کار نبوده اســت ،ما حوزه ای به نام «دوام
ثامن»داریم که همه اعضای آن از شهروندان هستند
و هیچ کدام از آن ها هیچ گونه رابطه اســتخدامی با
شــهرداری ندارند ،چهارشنبه هفته گذشته برخی
از این شــهروندان دوام ثامن بدون این که با حوزه ما
هماهنگی انجام دهند بعد ازساعت اداری ،مسئول
دبیرخانــه را که آن فرد هم جزو شــهروندان اســت،
میخواستند سورپرایز کنند ،در 3تا 4دقیقه کیکی
برای او می آورند و جشنی در کار نبوده است ،بدون
این که از بچه های پرســنل و کادر ما کسی در میان
آن ها باشــد ،چرا که کارمندان ما همــان روز برنامه
کمک به مشــکالت ســیل زدگان کرمان را پیگیری
میکردند.وحیداکلملیافزود:فردیکهاینفیلمرا
منتشر کرده ،خیلی بی رحمانه این کار را انجام داده
است ،به جای این که از این افراد قدردانی کند برای
این شهروندان حاشیه درست کرده است.

