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در مراسم تقدیر از بهورزان نمونه کشور
در مشهد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل
اعالم کرد:

استقرار تجهیزات بومی رصد
تهدیدات بیولوژیک در حرم رضوی

آیتا...علمالهدی
درگفتوگوباشبکهالعالم:

مردم عراق و لبنان
توطئهآمریکاییها
راخنثیکنند
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اعتراضنانوایانآزادپز
به مصوبه کارگروه
آرد و نان
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توضیحاترئیس
شورایهماهنگی
اصالح طلبان استان
درباره روند انتخاب
6عضوحقیقی
صفحه۳
یادواره شهید مدافع
حرم جواد جهانی در
گلبهار برگزار می شود
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انتقادمعاونمدیرکلازکمبود
اعتباراتتخصیصیافتهدر
حوزهمیراثفرهنگیاستان

فقط 2میلیارد برای
برنامهپنجم
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مناظره زیباکالم و
قاضی زاده درباره
روابط ایران و آمریکا

یک شنبه  1۹ /آبان  1۲ / 1398ربیع االول 1441
8صفحه/شماره  / 426۷قیمت 600 :تومان

گالیه مردم و اصناف از کمبود وگرانی
برنج درجه یک پاکستانی

صفحه۳

برنج
پاکستانی
نایاب شد

عضوهیئترئیسهجبههپیروان
امام راحل و رهبری اعالم کرد

 ۵۰چهره اصولگرای
استان آماده حضور
در انتخابات مجلس

صفحه۳

اعالم ویژه برنامه های هفته
وحدت در خراسان رضوی

سرچشمه
وحدت است
(ص)
میالد نبی

دستورتولیتآستانقدسبرایکمک
بهزلزلهزدگانآذربایجانشرقی

صفحه۴

آرایشگران اجازه ورود
به حوزه پزشکی را ندارند

جلیلــی افــزود :در هفتههــای اخیر ســه مرکز
غیرمجاز زیبایی در مشهد از طریق گشتهای
مشترک شناســایی و پلمب شــد که دو مرکز با
مجوز آرایشگری فعالیت داشتند.
وی اظهارکــرد :ایــن مراکز بــه ارائــه خدمات
زیبایی مانند بوتاکس ،لیزر ،کاشت مو ،ماساژ
درمانی و الغری بدون داشتن تخصص و مجوز
اقــدام میکردنــد .وی گفــت :بر اســاس ماده
یک و ماده  7قانون تعزیــرات حکومتی ،ایجاد
موسسات پزشــکی غیرمجاز توســط اشخاص
فاقد صالحیــت از نظر تخصصی جرم اســت و
متخلف به مجــازات محکوم میشــود .جلیلی
افزود :بر اســاس ایــن قانــون در مرحلــه اول،
تعطیلی موسســه و ضبط تمــام ملزومات آن به
نفــع دولت انجــام میشــود و در مراحل بعدی
عــاوه بــر مجازاتهــای مرتبــه اول متخلفان
به جریمه نقــدی ،معرفی به دادســرا و برخورد
کیفری نیز محکوم خواهند شد.
این قانون تمام موسســات پزشــکی که توسط
افــراد فاقــد صالحیــت اداره میشــوند و
آرایشــگاههایی را که در حوزه پزشکی مداخله
میکنند در بر میگیرد.
•ضرورت آگاهی افزایی مردم

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان نیز در
این زمینه به ایرنا گفت :ســالنهای آرایشــی و
آرایشگاهها حق مداخله در امور پزشکی ندارند
و بخشــنامهها و توصیههــای دانشــگاه علــوم
پزشکی مشــهد به طور مســتمر به آنان اطالع
رسانی میشود.
امیر دلداری افزود :هم اکنــون حدود دو هزار
آرایشــگاه زنانه دارای مجوز و پروانه در مشهد
فعالیــت دارنــد کــه بــه طــور مســتمر در قالب
بازدیدهــای دورهای بر فعالیــت آن ها نظارت
میشود.
وی اظهار کــرد :آرایشــگاههایی کــه در حوزه
پزشکی مداخله میکنند مجوز ندارند و اغلب
به صورت زیرزمینی و بدون تابلو و نشان فعالیت
دارند و مشتریان خود را از طریق فضای مجازی
جذب میکنند.
وی تاکید کرد :آگاهــی مردم در ایــن زمینه از
اهمیت به سزایی برخوردار است و شهروندان
به جای مراجعــه به مراکز زیرزمینــی زیبایی یا
در پوشش آرایشــگاه باید به مراکز مجاز و مورد
تایید دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند.

۵

باحضورفرماندار،شهردار
ورئیسشورایشهرمشهد
انجامشد

صفحه2

مدیر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مدیر نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشکی
مشــهد با اشــاره بــه اســتقبال بانــوان از حوزه
خدمات زیبایی و رشــد مراکز غیرمجاز در این
زمینه گفت :کلینیکهای زیرزمینی زیبایی که
به صورت غیرمجاز و بدون حضور پزشــک یا در
قالب یک مکان آرایشگاهی فعالیت میکنند،
مداخلهگر پزشکی به شمار میروند.
به گــزارش ایرنــا ،دکتر علــی اصغــر انجیدنی
افزود :دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری
نها دهــای ذی ربــط در قالــب نظار تهــای
مشترک از طریق گزارشها و شکایات مردمی
یــا گزارشهــای ســازمانهای نظارتــی مانند
اداره تعزیرات حکومتی وارد عمل می شــود و
با فعالیت این مراکز برخــورد قانونی میکند.
وی اظهار کرد :هم اکنون  ۲۲مرکز و کلینیک
زیبایــی دارای مجــوز در محدوده زیرپوشــش
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزه خدمات
پوســت و زیبایــی مشــغول فعالیت اســت .وی
گفت :حیطه فعالیت این کلینیکها مشــخص
اســت و در صــورت مشــاهده تخلــف و انجــام
فعالیتهای غیر مجاز با آن ها برخورد قانونی
خواهد شد.
دکتــر انجیدنــی بــا اشــاره بــه برخــورد بــا
کلینیکهای غیر مجاز زیبایی یا آرایشگاههای
مداخلهگر افــزود :نظارت و بازرســی این گونه
مراکز با همــکاری دادگســتری و اداره اماکن
نیروی انتظامی به طور مســتمر انجام میشود
به طــوری که هــر مــاه  ۱۰تــا  ۱۵مــورد از این
بازرســیها انجام و در صورت مشــاهده تخلف
این مراکــز پلمب میشــود .وی تصریــح کرد:
آرایشگران فقط ملزم به پیرایش و ارائه خدمات
تاتو در صورت داشتن مدارک الزم و امکانات با
رعایت مالحظات بهداشتی هستند.
«کریم» مدیر کل تعزیرات حکومتی استان نیز
در این زمینه گفت :تعزیرات حکومتی حســب
هماهنگی بــا دادســرای عمومــی و انقالب با
متخلفــان در حوزههــای مرتبط بــا صالحیت
این نهــاد با جدیــت برخــورد و اقدام بــه پلمب
واحدهــای متخلــف میکنــد .رئیــس شــعبه
ســیار اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان نیز
گفت :این شــعبه با هدف برخورد بــا متخلفان
و مداخلهگــران در امــور پزشــکی از جملــه
آرایشــگران ،طرحهــای مشــترک را بــا واحــد
نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد،
پلیس و دادگســتری در حال اجــرا دارد .امید

وزیر بهداشت :از افتضاح می ترسم
نه از استیضاح

گپ و گفتی با نایب قهرمان المپیک که تمرینات بدنسازی خود را در مشهد گذراند

دورخیزحدادیازمشهدبهتوکیو
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رونماییاز
فرایندهای
نوین137
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فرماندار شهرستان خلیل آباد خبرداد:

پرداخت  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در خلیل آباد

حســین نوری/فرمانــدار خلیــل آبــاد ،در نشســت
کارگــروه رفــع موانــع تولیــد و ســرمایه گــذاری
شهرستان خلیل آباد که با حضور سرمایه گذاران
و مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد ،اظهار
کرد:نگاهدولتایننیستکهباارائهتسهیالتیک
بدهکارایجادشودبلکهدولتتدبیروامیدبهدنبال
ایجاداشتغالورونقتولیدبیشتراست.ویبابیان
اینکهمسئولکمیتهنظارتبرتسهیالتاشتغال
شهرســتان ،معاون فرماندار اســت ،خاطرنشان
کرد :نظارت  100در صد باید در این زمینه باشد
و کوچکترین انحراف باعث برگشــت تسهیالت
خواهد شــد .فرماندار خلیــل آباد با تأکیــد بر این
که خط قرمز کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری
شهرستان خلیل آباد انحراف در تسهیالت است،
تصریح کرد :تســهیالت باید در محل خود هزینه
شود و به دنبال این هســتیم که نشست های یک
شنبه های تولید در شهرستان نتیجه بخش باشد
و دســتگاه های اجرایی نیز با جدیت در این زمینه
انجــام وظیفه کنند .وی با اشــاره به ایــن که بانک
ها موتــور محرکه اقتصــاد هســتند و در مجموعه

نشســت های یک شــنبه های تولید شهرســتان
به خوبی پــای کار بوده و همت زیادی داشــته اند،
تصریح کرد :سرمایه گذاران بومی و غیر بومی که
در شهرســتان خلیل آباد فعالیت دارند چنان چه
مشکلی در مسیر سرمایه گذاری خود دارند ،می
توانند به کارشناسان حوزه اقتصادی فرمانداری
مراجعهکنندتادرجهترفعمشکلآنهاپیگیری
های الزم انجام شود .قاسم پور ادامه داد :از محل
تســهیالت اشــتغال پایدار روســتایی تا پایان مهر
مبلغ  ۱۴میلیارد و  ۹۰۲میلیــون تومان در حوزه

روســتایی شهرســتان پرداخت شــده که بیش از
 ۴۰۰نفر اشتغال در شهرستان ایجاد شده است.
وی همچنین تشریح کرد ۱۲:تفاهم نامه سرمایه
گذاریدرشهرستانبامبلغسرمایهگذاری۱۲۸
میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان با ســرمایه گذاران
امضا شده است که اشــتغال ایجادشده آن حدود
 ۴۰۰نفر خواهد بود .فرماندار خلیل آباد در پایان
با اشاره به دستاوردهای نشســت یک شنبه های
تولیددرشهرستان،بیانکرد:اخذانشعاباتآب،
تقسیط بدهی گاز تعدادی از کوره داران روستای

حسینآباد،پرداختتسهیالتبهاقامتگاهدهنو،
تعیین تکلیف اراضی روســتای جابوز و ارجاع کار
به نقشه بردار ،پیگیری برای صدور سند کارخانه
آسفالت،پرداختتسهیالتبهبرخیازواحدهای
تولیدیوهمچنیناستخرشهدایخلیلآباد،برق
رسانیوآبرسانیبهواحدکشمشاحیاشده،گاز
رسانیبهمجتمعگلخانهکندر،گرفتنمجوزحفر
چــاه در مجتمع دامــداری نقــاب و ...از مهمترین
دســتاوردهای کارگروه یک شــنبه های تولید در
شهرستانخلیلآباداست.

سه شنبهها با

سرزده

سه شنبهها با

سرزده
صفحه 2

صفحه 2

دیدار «سرزده» با ادارات و اصناف
اگر برای شما هم پیش آمده که به قصد انجام
و پیگیری ِ کاری ،به یک اداره دولتی سر بزنید
ه هر دلیل از این تجربه ،خاطره خوشی در
وب
ذهنتان نمانده؛
اگر بروکراسی و کاغذبازی ،کاستیهای چارت
اداری ،ناهماهنگی ِ سیستم ،امروز و فردا کردن
کارمندان ،برخورد نامناسب با اربـابرجوع
و مرخصی و ماموریت و جلسات طوالنی
مدیـــران ،باعث شده از ساز و کار و نحوه
پیشرفت امور در ادارههـای دولتی شاکی باشید.

و اگر مشکالت دیگری در این حوزه دارید،
سهشنبههای هرهفته ،آیتم «سرزده» در
صفحه 2روزنامه خراسانرضوی را از دست
ندهید.
در گزارش سهشنبهها بیخبر به ادارات مختلف
مشهد سرمیزنیم و کاستیها در زمینههای
مختلف را رصد و گـزارش میکنیم.
با ما از تجربهتان در مراجعه به ادارات مختلف
استان بگویید و مشکالت و گالیهها را با هشتگ
پیامک کنید.
#سرزده به
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