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بیشتربخوانید

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور مطرح کرد؛

رتبه عالی خراسان شمالی در سواد آموزی

4

ویژه ها

معرفی 3حوزه برتر شهرداری
بجنورددر عملکردسازمانی

3

 مدیر کل امور روستایی
استانداری خبر داد؛

شهرداری بجنورد درارزیابی استانداری خراسان
شمالی موفق به کسب رتبه برتر شهرداریهای
استان شد و درادامه ارزیابیهای سازمانی که توسط مدیر طرح و
توسعه شهرداری انجام گرفت ،سه حوزه برتر شهرداری شایسته
تقدیر شمرده شدند.
به گزارش جامجم از حوزه عمرانی شهرداری مهندس حمیدی
معاون امور زیربنایی  -آقای شافعی سرپرست سازمان حمل و
نقل بار و مسافر  -مهندس جواد فیروزه سرپرست اداره کنترل
ترافیک  -مهندس ایزانلو سرپرست اداره مطالعات طر حهای
ترافیکی تقدیر شدند.

خراسان شمالی؛ رتبه
اول شاخصهای
مختلف کشوری
4

مدیرکل دفتر امور سیاسی و
تقسیمات کشوریاستانداری:

4

به مناسبت هفته دولت؛
منبع  :خبرگزاری ایسنا

گزیدهای از فعالیتهای
بنیادمسکنانقالب
اسالمی خراسانشمالی

2

کارنامه درخشان
دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی
در دولتهای یازدهم
و دوازدهم

موقعیت ترانزیتی استان را دریابید؛

خراسان شمالی ؛ تنها استانی که راه آهن ندارد

3

خراسان شمالی
پیشرو در کدگذاری
تقسیمات کشوری
4
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به مناسبت هفته دولت؛

اقتصادی

گزیدهای از فعالیتهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی
بـه مناسـبت هفتـه دولـت ۱۰۰۰واحـد طـرح ویـژه مسـکن
روسـتایی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی خراسـان شـمالی
توسـط اسـتاندار خراسـان شـمالی ،از طریـق ویدئـو
کنفرانـس ،بـا حضـور امـام جمعـه ،فرمانـدار و مدیـران شهرسـتان

گرمـه روسـتای ربـاط قـره بیـل بـا اعتبـار ۴۰میلیـارد تومـان افتتـاح
شد.
بـه گـزارش جـام جـم همچنیـن پـروژه طر حهـادی و آسـفالت معابـر
روسـتای ربـاط قـره بیـل و ربـاط عشـق بـا حضـور امـام جمعـه،

فرمانـدار و مدیـران شهرسـتان گرمـه در روسـتای ربـاط قـره بیـل
شـامل  ۷۴۰۰متـر مربـع زیرسـازی و آسـفالت و هفتصـد متـر مسـیر
جـوی و جـدول بـا اعتبـاری معـادل  ۴۰۰میلیـون تومـان از محـل قیـر
رایـگان و اعتبـار ملـی حـوادث افتتـاح شـد.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان شمالی

خراسان شمالی تنها استان در کشور است که از داشتن
ابراهیمی
راه آهن بی نصیب مانده است و با موقعیت خاص استان
میتواند کریدور شمال – جنوب ،شرق و غرب کشور و حتی
خبرنگارجام جم
در بحث ترانزیت آسیای مرکزی به اروپا و سایر کشورها نقش
بزرگی را داشته باشد .حال آنکه طرح راه آهن مشهد ،بجنورد،
گرگان بعد از حدود 15سال هنوز اندر خم یک کوچه باقی مانده
است اینکه چه بر سر این پروژه آمده قصه مفصلی است که در ادامه کوتاهی از آن شرح
داده میشود .
به گزارش جامجم مطالعات این طرح از سال  83آغاز و در سال  86در سفر هیات دولت
به خراسان شمالی به تصویب رسید و در آن  50میلیارد ریال برای شروع این طرح در نظر
گرفته شد .بر اساس مطالعات ،این طرح به طول 550کیلومتر دارای 21ایستگاه بوده و230
کیلومتر آن در خراسان شمالی قرار دارد و سه استان خراسان رضوی – خراسان شمالی
و گلستان را به هم متصل مینماید و در انتقال و ترانزیت کاال و اقتصاد  3استان نقش
بسزایی خواهد داشت  .در این مدت مقامات کشوری و دولتی اظهار نظرها و پاسخهای
مختلفی در مورد این پروژه بیان داشته اند  .در سال  85معاون عمرانی استاندار خراسان
شمالی از اتمام مطالعات مرحله دوم این طرح شامل شناسایی طول مسیر و آزادسازی
محور و میخ کوبی آن خبر داد  .نور علی طالب زاده سال بعد در حالی که هیچ خبری از
آغاز اجرای این پروژه نبود اظهار داشت :وزارت راه و ترابری برای تسریع در ساخت راه آهن
مشهد – بجنورد – گرگان از سال آینده کار این پروژه را آغاز خواهد کرد.
در همین سال موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد ،جاجرم و مانه و سملقان
در مجلس شورای اسالمی از تصویب نشدن این طرح در کمیسیون ماده  32خبر
داد و خواستار تصویب هر چه زودتر این پروژه در کمیسیون ماده  32شد .در همان
سال محمدی زاده استاندار خراسان رضوی از امضاء قرارداد ساخت این پروژه توسط
کنسرسیومی از  3کشور ایران ،آلمان و اتریش خبر داد و افزود :این قرار داد یک پیروزی
مهم سیاسی به شمار میرود و این رویداد تاریخی هیچ وقت از حافظه تاریخ پاک نخواهد
شد و منشاء تحولی شگرف در منطقه آسیا ،آسیای میانه ،شبه قاره هند و حوزه خلیج
فارس تا اروپا خواهد بود .دکتر پیترهارت من رئیس این کنسرسیوم نیز در این جلسه
ابراز امیدواری کرد این طرح بستر مناسبی برای ارتباط بین شبکه ریلی منطقه با سایر
مناطق کشور ایران و ارتباط بین کشور ایران و سایر کشورهای منطقه آسیای میانه و اروپا
شود .محمود زاده استاندار گلستان نیز در این مراسم اظهار کرد  :با توجه به دیدگاه
دولت در مورد توسعه خطوط ریلی از آستارا تا رشت و ساری و بر اساس پروتکل جدید
که به تصویب ایران ،ترکمنستان و قزاقستان رسید ،ریلها به گلستان ،قزاقستان و
ترکمنستان وصل میشود و این خط میتواند در اتصال به این کریدور بسیار موثر باشد
 .جواد آرین منش نماینده مردم مشهد و کالت نیز از امضاء و ارسال نامه  200نماینده
به رئیس جمهور در حمایت از این پروژه و جهت تسریع پروژه خبر داد .به دنبال این
موضوع ،وزیر راه و ترابری وقت در شهریور  86از آغاز عملیات اجرایی این خط ریلی تا  3ماه
آینده خبر داد و افزود :مشکالت اجرایی راه آهن مشهد  -بجنورد – گرگان در وزارت راه و
ترابری حل شده است .اما در مهر  87بعد از گذشت یک سال از وعدههای مسئوالن ،
معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی از آغاز عملیات اجرایی راه آهن مشهد – بجنورد
– گرگان خبر داد و افزود :این پروژه دارای فاینانس داخلی است و احتیاج به تصویب در

موقعیت ترانزیتی استان را دریابید؛

خراسان شمالی ؛ تنها استانی که راه آهن ندارد
کمیسیون ماده  32ندارد  .در سفر دور دوم رئیس جمهور وقت نیز دوباره این پروژه بر
سر خط خبرها رفت و رئیس جمهور دستور تامین اعتبار پروژه راه آهن مشهد – بجنورد
– گرگان را صادر کرد  .دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای
استانی دستور تامین اعتبار فاز اجرایی این پروژه را صادر کرد  .موسی الرضا ثروتی نماینده
مردم بجنورد ،جاجرم و مانه و سملقان 2ماه بعد ضمن انتقاد از معاونت راهبردی رئیس
جمهوری و وزارت راه و ترابری ،از رئیس جمهور خواست هرچه زودتر این طرح را در الیحه
بودجه بگنجاند .محمد حسین جهانبخش استاندار خراسان شمالی در اواخر سال87
از قرار گرفتن این پروژه در الیحه بودجه سال 88کشور خبر داد و افزود :این پروژه در الیحه
بودجه سال  88کشور قرار گرفته و با حذف ستاره این پروژه دولت برای سرمایهگذاری
اقدام خواهد کرد ،این در حالی بود که معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیسجمهوری در
سفر خود به خراسان شمالی اظهار داشت :مصوبه دولت این نبوده که از منابع ریالی
خود ،این پروژه را انجام دهد  .منصور برقعی افزود  :این پروژه باید به صورت فاینانس

انجام میگرفت ولی با شرایطی که برای کشور پیش آمد فاینانسرها عقب نشینی کردند
 .طالب زاده معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی باالخره صدایش در آمد و ضمن
گله از وزارت راه و ترابری خواست که تکلیف این پروژه را مشخص کند ،وی در مصاحبه
خود گفت  :مردم بعد از گذشت سالها انتظار شفاف سازی در مورد این پروژه را دارند و
اینکه رئیس جمهور در دور دوم سفر خود اعالم کرد عملیات اجرایی این پروژه بزرگ
بزودی اجرا خواهد شد برای مردم توقع ایجاد شده است .بعد از گذشت حدود هفت
سال و چندین بار کلنگ زنی در دولت نهم و دهم بگوییم از دولت تدبیر و امید که
اجرای این طرح به امیدی واهی بدل شد  4 .سال اول دولت تناقض و دوگانگیهای
زیادی در سخنان مسئوالن در رابطه با این پروژه شنیده میشد ،گهگاه از ساخت این
پروژه توسط شرکتهای چینی خبر میرسید و گاهی توسط آستان قدس و گاهی توسط
مجموع شرکتهای آستان قدس و شرکتهای چینی و گاهی نیز از طریق مشترک بین
دولت ایران و چین .معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه

زیر بناهای حمل و نقل کشور در سال  97در جلسه شورای اداری شهرستان کالله اظهار
داشت :یکی از مسیرهای ریلی کشور که در قانون مصوب شده پروژه احداث راه آهن
گرگان – بجنورد – مشهد میباشد و ساختار طراحی و برآورد اجرایی این پروژه ریلی که
از طر حهای ملی کشور میباشد به پایان رسیده است  .خادمی اظهار کرد  :برای عملیات
اجرایی این پروژه ریلی از فاینانس استفاده میشود و در این راستا قرارداد اولیه بایک
شرکت چینی و یک شرکت ایرانی منعقد شده است  .بعد از گذشت مدتی از این اظهار
نظر و در جلسهای که بین مدیران ارشد شرکت سایناهیدروی چین و وزارت راه و شرکت
زیرساخت و کارفرمای ایران برگذار شد ،جلسه بدون نتیجه پایان یافت و شرکت چینی به
دلیل مخالفت با افزایش سهم ایران ( از  1میلیارد یوآن به  2میلیارد یوآن ) از این قرار داد
سر باز زد  .طبق قرارداد اولیه توافق شده بود که سهم شرکت چینی  10/7میلیارد یوآن
باشد که یک میلیارد یوآن آن سهم ایران و مابقی سهم شرکت چینی باشد ولی شرکت
ساخت با خواست افزایش سهم ایران به  2برابر باعث به نتیجه نرسیدن و پایان کار این
پروژه شد  .قهرمانی مدیر پروژه راه آهن مشهد – بجنورد – گرگان نیز در مصاحبه خود
از به نتیجه نرسیدن این توافق خبر داد و افزود  :اگر مدیران شرکت ساخت و شرکت
ساینا هیدرو به نتیجه نرسند در سال 98دور باطلی را تجربه خواهد کرد ،زیرا از یک طرف
مصوبه شورای اقتصاد اکسپایر میشود و از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه دوباره
برآورد پروژه را به نرخ روز میخواهد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور امکان
اینکه پروژه در فهرست پروژههای اولویت دار قرار نگیرد وجود دارد  .و آخرین اظهار نظر
مقامات کشوری مربوط به سفر رئیس اسبق مجلس و سفر رئیس دولت به استان بود
 .رئیس اسبق مجلس شورای اسالمی در سفر خود به خراسان شمالی اظهار داشت :
پروژه راه آهن گرگان – مشهد – بجنورد که بخش عمده آن در خراسان شمالی است یک
پروژه ملی و راهبردی برای کشور است و از قبل مطالعات زیادی در این خصوص انجام
گرفته ،اما در حال حاضر تامین منابع از طریق فاینانس اهمیت بسیار زیادی در این پروژه
دارد  .الریجانی افزود  :در این خصوص مذاکراتی انجام شده است که با پیگیریهایی
که میکنیم امیدواریم به سرانجام برسد  .رئیس جمهور نیز در سفر سال گذشته خود
به استان خراسان شمالی از این پروژه به عنوان پروژهای مهم نام برد و افزود  :دولت
اجرای آن را در برنامه دارد اما برای این خط ریلی باید سرمایه گذار وارد عرصه شود و مانیز
کمک میکنیم تا اجرا شود .خبرنگار ما برآن شد که آخرین خبرهای این پروژه مهم ملی را
از مقامات استانی و کشوری جویا باشد  .بهشتی معاون دفتر فنی استانداری خراسان
شمالی در مورد این پروژه گفت  :هیچ خبر جدیدی از این پروژه نداریم و هیچ کار عملیاتی
و عمرانی این پروژه ندارد  .تماس ما با معاون شرکت زیر ساخت کشور نیز به نتیجه
نرسید و ایشان حاضر به جوابگویی در این زمینه نشدند  .دکتر محمد وحیدی نماینده
مردم بجنورد ،مانه سملقان و جاجرم در مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار گالیه از
روند این پروژه به خبرنگار ما گفت  :این پروژه فقط روی کاغذ بوده و هیچ کاری انجام
نشده است  .وی اظهار داشت  :دولت میتواند در قرارداد  25ساله با کشور چین این
پروژه را هم بگنجاند و این قرارداد قابلیتهای خوبی خواهد داشت  .این پروژه بیش از
 15سال معطل مانده و چندین بار کلنگ زنی شده و چه هزینههاو چه زمانی از مدیران و
مسئوالن استانی و کشوری گرفته به کنار ولی با ارزش و اهمیتی که میتواند در اشتغال
و اقتصاد  3استان نقش ایفا کند میطلبد تا دولتمردان همتی مضاعف و دیدی باز تر
نسبت به این پروژه داشته باشند .

ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان شمالی

کارنامه درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
در دولتهای یازدهم و دوازدهم
همزمان با گرامیداشت هفته دولت،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی دستاوردهای نظام سالمت
این دانشگاه را در دولتهای یازدهم و
دوازهم تشریح کرد.
به گزارش جامجم رئیس دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی با تشریح
عملکرد فعالیتهای توسعه ای این
دانشگاه در دولت یازدهم و دوازدهم
اظهار کرد :در سال  92فضای درمانی دانشگاه  36هزار و 233مترمربع بود که
با تخصیص اعتباری بالغ بر  2756میلیارد ریال 72 ،هزار و  839مترمربع به
متراژ این بناها افزوده شد و در حال حاضر  109هزار و  72متر مربع فضای
درمانی در این دانشگاه در حال بهره برداری است.
دکتر سید احمدهاشمی بیان کرد :با تخصیص اعتباری معادل  311میلیارد
ریال طی دوران فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ،فضای بهداشتی دانشگاه
از 52هزار و  810متر مربع ،به  77هزار و  244متر مربع فضای بهداشتی افزایش
یافت.
وی با اشاره به تخصیص  223میلیارد ریال جهت توسعه فضای آموزشی و
دانشجویی گفت :در سال  92فقط  11هزار و  508متر مربع فضای آموزشی و
دانشجویی در دانشگاه وجود داشت ولی هم اکنون با ساخت بیش از 8
هزار متر مربع فضای فیزیکی جدید هم اکنون  19هزار و  795متر مربع فضای
آموزشی و دانشجویی در دانشگاه وجود دارد.
دکترهاشمی با اشاره به ساخت  5هزار و  400متر مربع فضای فرهنگی رفاهی
از سال  92تاکنون خاطرنشان کرد :با صرف هزینه ای بالغ بر  568میلیارد ریال،
هم اکنون این دانشگاه از  8هزار و  706مترمربع فضای فرهنگی و رفاهی
برخوردار است.
وی ادامه داد :در فضای اداری نیز با افزایش  2هزار و  550متر مربع با اعتبار 27
میلیارد ریال در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی استان  16هزار و  260متر
مربع فضای اداری دارد.

افزایش  91درصدی تختهای بیمارستانی

وی با بیان اینکه هم اکنون  252پزشک متخصص و فوق تخصص در
استان فعالیت میکنند ،گفت :از  12واحد پانسیون برای متخصصان در
شهرستانهای بجنورد ،شیروان  ،مانه و سملقان و جاجرم بهره برداری شد
که رشد  75درصد در افزایش پانسیونها را به همراه داشته ایم.
دکتر هاشمی عنوان کرد :راهاندازی  3کلینیک ویژه و یک مرکز سرپایی
تشخیص و درمان سرطان و افزایش  72.9درصدی در تعداد دستگاههای
دیالیز از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم در نظام سالمت
استان بوده است.

فعالیت  202عضو هیات علمی

راه انــدازی کلینیــک درمــان نازایــی و تشــخیص و
درمــان ســرطان

دکترهاشمی با اشاره به راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه بنت الهدی بجنورد،
بیان کرد :بخشهای جراحی زنان و زایمان ،پست پارتوم ،vip ،اورژانس و
فاز اول مرکز درمان ناباروری شامل کلینیک نازایی و  IUIنیز در محل این
بیمارستان در راستای ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین توسعه و راهاندازی
شدند .وی از نصب و راهاندازی دستگاه شتاب دهنده خطی مرکز تشخیص
و درمان سرطان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد خبر داد و افزود :بخش
اورژانس این بیمارستان نیز توسعه یافته و بهسازی شد.
دکترهاشمی ادامه داد :کلینیک دندانپزشکی در بیمارستانهای امام رضا
(ع) بجنورد ،شهدای فاروج و جواداالئمه جاجرم راهاندازی و بخش اورژانس
بیمارستانهای امام خمینی (ره) شیروان و پورسینای مانه و سملقان نیز
بهسازی و توسعه یافتند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی خراسان شمالی

غربالگری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی از جمله اقدامات انجام شده
در حوزه سالمت خانواده است.
وی با اشاره به مجوزهای صادر شده در حوزه بهداشت محیط گفت :از
ابتدای دولت یازدهم در این حوزه ،پنج مجوز آموزشگاه بهداشت اصناف6 ،
مجوز تاسیس دفاتر خدمات سالمت 17 ،مجوز خودروی حمل مواد غذایی،
پنج مجوز انجام معاینات کارگری ،یک مجوز شرکت اندازه گیری عوامل زیان
آور و  2پروانه مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی
صادر شده است.
وی افزود ۲۴ :مجوز نیز برای راهاندازی مراکز جامع سالمت ۱۵ ،مجوز برای
راهاندازی پایگاه سالمت و  ۳۰مجوز برای راهاندازی مراکز خانه بهداشت اخذ
شده است.
وی با بیان اینکه تمامی ساختمانها و سازههای بهداشتی تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی استان با اعتبار  500میلیون ریال بیمه شده اند ،افزود:
تجهیزات زیستی موردنیاز مدیریت خطر بالیا و حوادث برای شهرستانهای
تابعه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال خریداری شده است.

ساخت و بهره برداری از دانشکده دندانپزشکی

وی خاطرنشان کرد :هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی استان یک رشته در
مقطع کاردانی 12 ،رشته در مقطع کارشناسی 4 ،رشته در مقطع ارشد و  2رشته
در مقطع دکترا ارائه میشود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  202هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی
خراسان شمالی فعالیت میکنند ،گفت :از ابتدای تاسیس این دانشگاه 3
هزار و  212دانشجو فار غ التحصیل شده اند.
دکترهاشمی از راهاندازی سامانه ثبت عملکرد فعالیتهای اعضای هیات
علمی و امور آموزشی بالینی دانشجویان دوره بالینی خبر داد و گفت :به
منظور تسریع در ارائه خدمات به دانشجویان و تکریم ارباب رجوع سامانه
پرداخت آنالین شهریه نیز راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه کمیته دانشجویان متعهد دانشگاه راهاندازی شده است،
افزود :با راهاندازی این کمیته ،محل خدمت دانشجویان متعهد تعیین و
مشکالت آنها رسیدگی میشود.

فعالیت  387مرکز خدمات جامع سالمت،
خانه و پایگاه بهداشت

دکتر سید احمدهاشمی اظهار کرد :از ابتدای دولت یازدهم تاکنون
بیمارستانهای شهدای فاروج ،پورسینا شهرستان مانه و سملقان،
بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد ،آیت اهللهاشمی شیروان و بال دوم
بیمارستان جواداالئمه جاجرم افتتاح و راهاندازی شد که با بهرهبرداری از این
طر حها تختهای بیمارستانهای سطح استان  91درصد افزایش یافت.
دکترهاشمی افزود :طی همین مدت دپارتمان جراحی قلب بیمارستان امام
حسن (ع) با اعتباری بالغ بر  200میلیارد ریال توسعه و مورد بهره برداری قرار
گرفت.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در سطح استان
 31تخت  14 ،LDRتخت در بخش فوق تخصصی روان پزشکی کودکان و
نوجوانان و  22تخت سوختگی ایجاد شده است ،افزود 30 :تخت در بخش
روانپزشکی 32 ،تخت ویژه ICUبزرگساالن و اطفال و  9تخت در بخشهای
نوزادان و  nicuافزایش یافته است.
وی عنوان کرد :با شیوع کرونا در استان 2 ،آزمایشگاه مولکولی کووید 19
در بیمارستانهای امام رضا (ع) و امام حسن (ع) بجنورد راهاندازی شد و
اقدامات الزم برای افزایش تعداد تختهای ICUبا توجه به بحران پیش آمده
نیز به عمل آمد.
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اینکه خانههای
بهداشت قدیمی مجدد احداث شده اند ،گفت :از ابتدای دولت یازدهم،
 28مرکز خدمات جامع سالمت با اعتبار  ۱۹۶میلیارد ریال 22،خانه و پایگاه
بهداشت با اعتبار  ۶۶میلیارد ریال و  15پانسیون با اعتبار  22.5میلیاردریال در
استان احداث شده است.
دکترهاشمی خاطرنشان کرد :هم اکنون  83مرکز خدمات جامع سالمت
و  304خانه و پایگاه بهداشت در استان فعال بوده و در حال ارائه خدمات
میباشند.
وی از وارنیش فلوراید دانش آموزان پایه اول تا هفتم ابتدایی خبر داد و
گفت :از ابتدای دولت یازدهم  15واحد بهداشت دهان و دندان در مراکز
بهداشتی و درمانی استان اضافه شده و در حال حاضر  47واحد در این
مراکز فعالیت دارند که تجهیزات دندانپزشکی این مراکز با اعتباری بالغ بر ۱۵
میلیارد ریال تامین شده است.
دکتر هاشمی ادامه داد :قبل از دولت یازدهم تنها یک دستگاه یونیت سیار
در استان وجود داشت اما االن در تمامی شهرستانهای تحت پوشش،
 ۲۵دستگاه یونیت سیار دندانپزشکی وجود دارد که برای مراکز فاقد واحد
بهداشت دهان و دندان ،تجهیزات سیاری دندانپزشکی با اعتبار  ۴میلیارد
ریال خریداری شده است.
وی با بیان اینکه  ۲دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی (آمبوالنس
دندانپزشکی) با اعتبار  ۸میلیارد ریالطی همین مدت خریداری شده است،
افزود :این آمبوالنسها خدمات دندانپزشکی در مناطق صعب العبور و در
مواقع بحران از جمله کمک به سیل زدگان را ارائه میدهند.
وی همچنین از راهاندازی مرکز تجمیعی دندانپزشکی در سه شهرستان
بجنورد ،شیروان و مانه و سملقان با اعتباری بالغ بر  10میلیارد ریال خبر داد
و افزود ۱۳ :مرکز بهداشت دهان و دندان شهری و روستایی نیز با اعتبار 52
میلیارد ریال بازسازی و تجهیزات دندانپزشکی آن به روزرسانی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد :با راهاندازی
گروههای سیار ،جهادی سالی دو بار به مناطق محروم استان خدمات
دندانپزشکی از جمله کشیدن ،جرم گیری و ترمیم دندان ارائه میشود.
وی از افتتاح پروژه سردخانه مواد غذایی در شبکه بهداشت و درمان
رازوجرگالن در سال  ۹۸با اعتبار  ۴۵۰میلیون ریالی خبر داد.
دکترهاشمی عنوان کرد :راهاندازی و تجهیز  22کالس آمادگی زایمان،راهاندازی
کالسهای مشاوره ازدواج ،راهاندازی و اجرای غربالگری کودکان ،انجام پایلوت
بسته خدمت جدید کودکان ،عقد تفاهم نامه سازمان بازنشستگان برای
ارائه خدمات مراقبتی و آموزشی به سالمندان تحت سرپرستی و معاینات
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پزشکی عرضه میکنند.
وی با اشاره به راهاندازی نرم افزار دارویی سیماد گفت :این نرم افزار به منظور
مدیریت خرید دارو در بیمارستانها راهاندازی شده است همچنین برای
تسریع در فرآیند اخذ مجوزهای بهداشتی نیز نرم افزار مدیریت اطالعات
نظارت بر مواد غذایی راهاندازی شد.
وی با بیان اینکه  85داروخانه در استان دارای مجوز هستند ،گفت :قبل از
دولت یازدهم تعداد داروخانههای دارای مجوز  69داروخانه بود که از ابتدای
دولت تاکنون 16 ،داروخانه دارای مجوز شدند همچنین  122مجوز کارگاهی
و  33مجوز کارخانه ای در حوزه نظارت بر مواد غذایی 2 ،مجوز کارخانه ای در
حوزه آرایشی و بهداشتی و  3مجوز برای ملزومات پزشکی طی دوران فعالیت
این دولت صادر شده است.
دکترهاشمی بیان داشت :با شیوع ویروس کرونا 6 ،مجوز موقت برای تولید
محلول ضدعفونی دست و سطوح و یک مجوز موقت برای تولید الکل
دراستان صادر شده است.
وی با اشاره به ایجاد کمیته پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت
محور بیان کرد :این کمیته با دبیری معاونت غذا و دارو در سال  95ایجاد شد
و در سال  98نیز به کارگروه ارتقا پیدا کرد.
وی افزود :پنج نمایشگاه نیز درخصوص آشنایی با کاالهای سالمت محور
مجاز و غیرمجاز در سطح استان برگزار شده است.
وی بیان کرد :در استان ادارههای ارزیابی فراوردههای طب سنتی و مکمل،
نظارت بر فراوردههای آرایشی و بهداشتی و برنامه ریزی و مدیریت عملکرد
راهاندازی شده است.
دکترهاشمی عنوان کرد :تفویض اختیار صدور پروانههای بهره برداری و
بهداشتی در حوزه آرایشی بهداشتی و برای تمامی واحدهای تولیدی و جذب
 50درصدی کارشناس تخصصی در حوزههای غذا ،دارو ،تجهیزات و ملزومات
از دیگر اقدامات انجام شده در این معاونت است.
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دکترهاشمی عنوان کرد :خریداری تجهیزات آزمایشگاهی با اعتبار  30میلیارد
ریال و به روزرسانی سیستم نرم افزاری و اصالح ساختار پذیرش نرم افزاری
شبکه آزمایشگاهی بهداشتی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تشریح فعالیتهای
معاونت آموزشی این دانشگاه طی دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت:
دانشکده دندانپزشکی با اعتبار  23.5میلیارد ریال افتتاح و برای بهبود
عملکرد آموزشی و بالینی این دانشکده امکانات تسهیالتی و آموزشی درنظر
گرفته شد.
دکتر سید احمدهاشمی بیان کرد :همراه با افتتاح کلینیک ویژه
دندانپزشکی ،تجهیزات درمانی و آموزشی با ساخت و تجهیز مرکز تجمیع
خدمات دندانپزشکی ارتقا یافت.
وی از افتتاح مرکز آموزش مجازی ،تولید محتوا و آزمون الکترونیک در استان
خبر داد و گفت :این مرکز با اعتباری بالغ بر  34.6میلیارد ریال به صورت 100
درصد تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی عنوان کرد :دانشکده بهداشت با اعتبار  5میلیارد ریال ،دانشکده
پزشکی با اعتبار حدود  8.5میلیارد ریال و کتابخانه مرکزی دانشگاه با اعتبار 4
میلیارد ریال تجهیز شدند و مرکز ملی مهارتها نیز با اعتبار نیم میلیارد ریال
تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت.
دکترهاشمی از راهاندازی و تجهیز skill labدر استان خبر داد و گفت :هدف از
راهاندازی مرکز  skill labآموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان است که
این مرکز با اعتبار  2میلیارد و  700میلیون ریال در استان راهاندازی و تجهیز
شد.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی ساختار درختی فرآیندهای آموزشی
ادارات آموزشی دانشگاهها ،گفت :دانشگاه علوم پزشکی استان مقام
فرآیند برتر دانشگاهی و فرآیند دوم کالن منطقه و معرفی فرآیند در سطح
دانشگاههای علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت را کسب کرده است.
دکتر هاشمی اظهار داشت :برای افزایش تعداد رشتهها و دانشجو در این
دانشگاه ،موافقت برای راهاندازی رشته دستیاری کودکان و نانوفناوری
و پذیرش و ارتقای رشتههای زیست فناوری پزشکی ،تغذیه ،تکنولوژی
پرتوشناسی و کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل و هوشبری اخذ شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود :برای پذیرش
دانشجویان دندانپزشکی انتقال از خارج کشور در قالب ظرفیت مازاد
مجوزهای الزم اخذ شد.

راهاندازی آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تشریح فعالیتهای
معاونت غذا و دارو این دانشگاه طی دولتهای یازدهم و دوازدهم گفت:
فاز اول آزمایشگاه آنالیز دستگاهی با اعتبار  7میلیارد ریال راهاندازی شد که
با این اقدام 2 ،هزار نمونه در سال آزمون میشود.
دکتر سید احمدهاشمی با اشاره به اینکه پروژه ساخت انبار دارویی بحران
در استان در حال انجام است ،گفت :گواهینامه ایزو  17025آزمایشگاه کنترل
غذا ،دارو و ملزومات دریافت شده است و  23واحد در استان نیز ملزومات

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تشریح عملکرد معاونت
تحقیقات و فناوری این دانشگاه در دولت یازدهم و دوازدهم اظهار کرد:
طی این مدت  1166مقاله 301 ،طرح و  18اختراع در دانشگاه انجام شده است
در حالیکه در ابتدای دولت یازدهم فقط  210مقاله 298 ،طرح و  14اختراع در
دانشگاه به ثبت رسیده بود.
وی ادامه داد :طی  8سال اخیر در تمامی زمینههای مقاله ،طرح و اختراع رشد
قابل توجهی را شاهد بودیم به گونه ای که در چاپ مقاالت بیش از 6.5برابر،
در ارائه طرح بیش از  2برابر و در ثبت اختراع نیز بیش از  2.2برابر رشد داشتیم.
وی عنوان کرد :در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی استان تعداد هزارو
 376مقاله چاپ 599 ،طرح ارائه و  32اختراع ثبت شده است که برای این
تحقق امر تنها در دولتهای یازدهم و دوازدهم  68میلیارد ریال اعتبار هزینه
شده است.

اعطای بیش از  41میلیارد ریال وام دانشجویی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد :از ابتدای دولت
یازدهم پروژههای سالن ورزشی خوابگاه  16آذر با اعتبار  600میلیون ریال،
زمین والیبال ساحلی  16آذر با اعتبار  220میلیون ریال و سالن ورزشی خوابگاه
نرجس با اعتبار  160میلیون ریال افتتاح شده است .وی ادامه داد :سلف
پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اعتبار  5میلیارد ریال تجهیز و
راهاندازی و سلف سرویس دانشجویی نیز با اعتبار  650میلیون ریال صنعتی
سازی شد .دکتر سید احمدهاشمی بیان داشت :باشگاه چندمنظوره غدیر
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با اعتباری بالغ بر  400میلیون ریال از  300به
 700متر مربع افزایش زیربنا داشته است .وی درخصوص اعطای وامهای
دانشجویی گفت :از ابتدای دولت یازدهم بیش از  41میلیارد ریال وام
تحصیلی ،بیش از یک میلیارد ریال وام مسکن و بیش از  4میلیارد ریال وام
ضروری به دانشجویان اعطا شده است .دکترهاشمی با بیان اینکه فاز اول
خوابگاه  16آذر تکمیل شده است ،افزود :فضای خوابگاهی در ابتدای دولت
یازدهم  7هزار و  590متر مربع بود که با افزایش  3هزار و  360متر مربع ،در
حال حاضر  10هزار و  950متر مربع فضای خوابگاهی داریم .وی از کسب 7
مدال کشوری توسط دانشجویان خبر داد و افزود :تعداد نشریات فعال در
دانشگاه علوم پزشکی استان از ابتدای دولت یازدهم بیش از  2برابر رشد
داشته است.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی
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معرفی  3حوزه برتر شهرداری
بجنورد در عملکرد سازمانی

شهرداری بجنورد درارزیابی استانداری خراسان
شمالی موفق به کسب رتبه برتر شهرداریهای
استان شد و درادامه ارزیابیهای سازمانی که توسط
مدیر طرح و توسعه شهرداری انجام گرفت ،سه
حوزه برتر شهرداری شایسته تقدیر شمرده شدند.
به گزارش جامجم از حوزه عمرانی شهرداری
مهندس حمیدی معاون امور زیربنایی  -آقای
شافعی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر
 مهندس جواد فیروزه سرپرست اداره کنترلترافیک  -مهندس ایزانلو سرپرست اداره مطالعات
طر حهای ترافیکی تقدیر شدند .درحوزه معاونت
توسعه مدیریت و منابع شهرداری نیز مهندس
طالیی فر معاون توسعه مدیریت و منابع  -خانم
ارجمند زاده کارشناس آمار و تحویل آمار آقای
ارزمانی مدیربرنامه و بودجه آقای رضا وحدانی
کارشناس رابط شورا وشهرداری آقای محمود
رشیدی کارشناس برنامه و بودجه بادریافت لوح
تقدیر شدند .درحوزه ارتباطات نیزآقای جمشید
داورپناه مدیرارتباطات آقای محمد مهنانی
کارشناس گرافیک مریم ایمانی کارشناس روابط
عمومی لیدا انصاری مسئول سامانه  137شهرداری
شایسته تقدیرشناخته شدند و با دریافت لوح
اززحماتشان تقدیر شد .شهردار بجنورد گفت:
ازهرفرصتی برای ایجاد انگیزه همکارانمان استفاده
خواهیم کرد تا همه پرسنل بدانند که عملکرد آنها
دیده شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد و اگر برای
کمبودها و قصور فردی ناگزیر به برخورد قهری
میشویم درجاییکه عملکرد خوبی هم اتفاق افتاده
مورد تقدیر ما قرارخواهد گرفت.

استاندار خراسان شمالی:

اگر تالش تمامی مدیران ،روحانیت ،اصحاب
رسانه ،سیستم قضایی ،نمایندگان استان
در مجلس ،سپاه پاسداران ،سیستم امنیتی،
فرمانداران و  ...نبود امروز شاهد افتتاح
پروژههای فراوان نبودیم.
به گزارش جامجم وزارت کشور
از سال  ۹۲تا کنون از رتبه  ۳۰به
رتبه  ۱۹کشوری رسیده ایم
که منطبق بر  ۲۸مولفه و
شاخصهای کسب و کار

 مدیر کل امور روستایی استانداری خبر داد؛

خراسان شمالی؛ رتبه اول شاخصهای
مختلف کشوری
مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری
خراسان شمالی از کسب رتبه اول استان در
شاخصهای مختلف امور روستایی در کشور
خبر داد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی و

امور بین الملل استانداری خراسان شمالی،
محمدرضا موفق با اشاره به کسب رتبه نخست
دفتر امور روستایی استانداری در شاخص
نظارت بر عملکرد شهرستانها در سیزدهمین
مرحله طرح نظارت بر پروژههای روستایی،
افزود :در این طرح پس از ارزیابی روند اجرای ۶۹
پروژه روستایی در شهرستانهای استان رتبه
استان از  ۲۹به رتبه نخست کشوری ارتقا یافت.
موفق با اشاره به کسب رتبه نخست کشوری
دفتر امور روستایی استان در حوزههای
پژوهش دهیاریها و طر حهای سرمایه گذاری
دهیاریها ،گفت :این دفتر همچنین در حوزه
پوشش  ۱۰۰درصدی خانوارهای روستایی در
بیمه روستایی و توزیع بستههای بهداشتی
برای مقابله با بیماری کرونا نیز رتبه نخست
کشوری را کسب کرده است.

منتقد راهنمای ماست

رسیدن به این رتبه امکان پذیر نبود اما با تالش
همه اجزای حاکمیت این مهم اتفاق افتاد
کسب هیچ رتبهای اتفاقی نیست  /جدیت،
نتیجه خواهی ،مطالبه درست از مدیران ،حرکت،
انسجام ،تالش و خستگی ناپذیری موجب
اتفافات خوب میشود.
* منتقد کنار و راهنمای ماست که ما را متوجه
خطاها و نداشتههایمان میکند
اعداد شاخصهای کسب و کار بین صفر تا ۱۰
است و کمتر از  ۳صدم درصد نیاز است تا استان

به رتبههای بهتر برسد و فرمایشات مقام معظم
رهبری مبنی بر قرار گرفتن خراسان شمالی در
جمع  ۱۰استان اول کشور را تحقق یابد.
* به راحتی با کار نکردن دوباره به وضعیت
گذشته برمی گردیم
بودجه عمرانی استان حداکثر  ۴۰۰میلیارد تومان
است اما امروز شاهد افتتاح و کلنگ زنی ۲۵۰۰
میلیارد تومان پروژه در هفته دولت هستیم که
نتیجه همکاری نمایندگان استان در مجلس و
مدیران کل اجرایی استان برای پیگیری امور در

رتبه عالی خراسان شمالی در سواد آموزی
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس
سازمان نهضت سواد آموزی کشور با
ارسال لوح تقدیری از عملکرد استاندار
خراسان شمالی در حوزه سوادآموزی
استان تقدیر کرد.
به گزارش جامجم به نقل از روابط
عمومی و امور بین الملل استانداری
خراسان شمالی ،با ارزیابیهای صورت
گرفته سازمان نهضت سواد آموزی
کشور در احصاء شاخصهای تاثیر گذار
در توسعه کمی و کیفی فعالیتها و
ارزیابی عملکرد سوادآموزی استانها و
انعکاس آن در ردههای ملی و استانی

عملکرد استان خراسان شمالی در سال
 ۱۳۹۸حائز کسب رتبه عالی و شایسته
تقدیر شناخته شده است .به گفته
ملیحه یغمایی مدیرکل امور بانوان و
خانواده استانداری خراسان شمالی در
راستای اجرای تفاهم نامه امضا شده
بین استانداری و سازمان نهضت
سوادآموزی کشور با محوریت ارتقای
سواداستانفعالیتهایمختلفیمانند
ارتقاء سواد ،ارتقاء پایه تحصیلی و مهارت
آموزی برای  ۳۵هزار نفر در این طرح
پیش بینی شده است که از این تعداد
 ۱۱هزار نفر بیسواد هستند.

تهران است.
در شاخص میزان اشتغال افراد به مدت
 ۴۹ساعت در هفته  ۲.۲درصد رشد داشتیم
و این اتفاق در شرایط نبود اعتبار ،تحریم و
نبود زیرساختها در استان است که این هنر
انسجام و هم افزایی است.
برای انجام کار باید به سمتش برویم .هم افزایی،
مشارکت ،هم پوشانی و ایجاد فضای روانی آرام
برای کار کردن مسیری درست برای تحقق اهداف
توسعهای استان است.

مدیرکلدفتر امور سیاسیوتقسیماتکشوریاستانداری:

خراسان شمالی ،پیشرو در کدگذاری
تقسیمات کشوری

مدیرکل دفتر امور سیاسی ،انتخابات و تقسیمات
کشوری استانداری خراسان شمالی گفت :به
استناد ماده  ۲۷آیین نامه اجرای قانون تعاریف و
ضوابطتقسیماتکشوریتعیینعالئماختصاصی
و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر واحدهای
تقسیمات کشوری با وزارت کشور است و کلیه
وزارتخانهها و سازمانها با در نظر گرفتن ماده ۱۴
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ملزم به
رعایت آن هستند.
به گزارش جامجم مهردخت قوپرانلو افزود :در
راستای اجرای ماده فوق الذکر از سال  ۹۵وزارت
کشور مقدمات الزم را جهت ارائه کد سلسله
مراتب اختصاصی به عناصر و واحدهای تقسیمات
کشوری فراهم نمود  .وی تصریح کرد :در استان
خراسان شمالی نیز دفتر امور سیاسی  ،انتخابات
و تقسیمات کشوری ،نقطه برداری از تمامی عناصر
و واحدهای تقسیمات کشوری آغاز شد که این

استان با شناسایی و نقطه برداری از حدود ۳۰۰۰
نقطه جزو استانهای پیشرو در این زمینه بود وی
خاطرنشان کرد :پس از بررسی نهایی و در سال
 ۹۸کد سلسله مراتبی به تمام عناصر و واحدهای
تقسیمات کشوری در استان توسط وزارت کشور
تخصیص و در بهمن  ۹۸جهت رعایت موضوع به
کلیه دستگاههای اجرایی استان ابالغ شد.

