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با هدف ارتقای سیما و منظر شهری مرکز استان؛

جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسانهای داخلی گزارش

جشنواره «خانه زیبا ،شهر زیبا» به ایستگاه آخر رسید
ویژه ها

 25پروژه در دانشگاه علوم پزشکی
در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد
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با حضور استاندار صورت گرفت ؛

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی خبر داد؛

افتتاح  ۶۲پروژه با اعتبار  ۸۶۶میلیارد
ریالی در جاجرم

واگذاری  320واحد مسکونی
به مددجویان تحت پوشش

2

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی از واگذاری  320واحد
مسکونی به مددجویان تحت پوشش خبرداد و گفت :تاکنون
 320واحد مسکونی به معلوالن و زنان سرپرست خانوار واگذار کردیم و تا
آخرسال جاری توانایی واگذاری  150واحد دیگر را هم داریم.
اسماعیل قربانی در نشست خبری که باحضور اصحاب رسانه برگزار
شد ،ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و میالد با سعادت حضرت فاطمه
زهرا(س) ،عنوان کرد :بهزیستی به عنوان یکی از بزرگترین دستگاههای
اجتماعی و متولی سالمت اجتماعی کشور است و سازمانی است که
منبع :روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان

فعالیتهای تخصصی و اجتماعی را به صورت عمده انجام میدهد.
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مدیر مخابراتمنطقهخراسانشمالی
خبر داد؛

مخابرات؛ میزبان جشن مساجد
اقتصادپیروزی
سالگرد
مقاومتی سال96
مناسبتآخر
به شاگرد
سال  99زمان تحول صنعتی در
انقالب اسالمی
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دهه فجر ؛ فرصت بازنگری ارزشها
و آرمانهای مشترک

دهه مبارک فجر  ،روزهای ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ انقالب محسوب می شود .
روزهایی که به مدد همت عالی همین مردم به بارنشست تا اولین مطالبه تاریخیشان که
همانا آزادی و عدالت خواهی بود به بار بنشیند.
دهه مبارک فجر و جشن انقالب فرصتی است تا با بازنگری در ارزشها و آرمانهای
مشترکمان که به بهای مقاومت و ایثار بزرگمردان انقالبی در طول  42سال گذشته
حاصل شده است  ،با تکیه بر دستاوردهای مقدس نظام جمهوری اسالمی ،به عنوان یک
مسئولیت اجتماعی در کشورعزیزمان ایران اسالمی ،تجدید عهدی دوباره با آرمانهای امام
راحل عظیم الشان و در سایه رهنمونهای مقام معظم رهبری – حضرت آیت اهلل خامنه ای
(مدظله العالی ) ببندیم و در وحدت و یکپارچگی  ،بار دیگر حضورمان را در عرصه سیاسی
و اجتماعی در دنیا به اثبات برسانیم .دهه مبارک فجر را به محضر مدیران محترم ارشد
استان بخصوص استاندار گرانقدر جناب دکتر شجاعی –نماینده محترم ولی فقیه در استان
حجت االسالم نوری – فرماندار محترم شهرستان جناب عوض زاده – اعضای محترم شورای
اسالمی شهر  -شهروندان و مردم انقالبی شهربجنورد و همه همکاران خوب و والیتمدار
شهرداری بجنورد تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
از پیشگاه حضرت احدیت ،سعادتمندی و توفیقات روزافزون ملت شریف ایران را آرزومندم.
هادی زارعی – شهردار بجنورد

سوگند به سپیده دم و به شبهای دهگانه

سوره فجر آیه  1و 2

استان

عملکرد شهــــرداری
در دهه فجر 1399

برپایی ایستگاه صلواتی
با اجرای مولودی خوانی
و برنامه های سرگرمی و
اهدای هدیه به کودکان در
شب میالد حضرت فاطمه
(س) درتقارن با ایام اهلل دهه
مبارک فجر

کاشت  2000نهال چنار
در دوسمت جاده
منتهی به گلستان شهر

آماده سازی شهر به
مناسبت ایام ا ...دهه
فجر

تکمیل باغ موزه دفاع
مقدس در پایین
دست پارک دو برار
بجنورد

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورا
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اقتصادی
اجتماعی

مخابرات؛ میزبان جشن مساجد به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
مراسم جشن مساجد به مناسبت سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی و میالد حضرت فاطمه
زهرا (س) در مسجد امام رضا (ع) بجنورد ،به
میزبانی مخابرات منطقه خراسان شمالی برگزار

شد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان
شمالی برنامه محوری جشن شکوهمند پیروزی
انقالب اسالمی و میالد دخت نبی اکرم(ص) بعد

از نماز مغرب و عشا در مسجد امام رضا(ع) با
حضور استاندار  ،مدیر مخابرات منطقه خراسان
شمالی ،ریاست دادگستری ،امام جمعه ،مدیر
کانون مساجد و رئیس شورای هماهنگی و

تبلیغات اسالمی در مسجد امام رضا(ع) برگزار
شد .گفتنی است سخنرانی ،مولودیخوانی و
اهدای جوایز به دارندگان نامهای زهرا و فاطمه از
جمله برنامههای جشن بوده است.

ضمیمه رایگان روزنامه در خراسان شمالی

خبر

مدیر مخابرات منطقه خراسان
شمالی خبر داد؛

سال  99زمان تحول صنعتی در
استان

هاشمی ،مدیر مخابرات منطقه خراسان
شمالی در نشست خبری با تبریک دهه
فجر اظهار کرد :سال  99با زحمات همکاران
مخابرات منطقه خراسان شمالی در واقع سال
تحول صنعتی در حوزه فناوری اطالعات استان
است.
وی در ادامه افزود :خراسان شمالی با اجرای
 302کیلومتر فیبر نوری طی سال جاری در کشور
رتبه نخست را کسب نمود.
مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی تاکید
کرد :با تالش و همدلی دوستان مخابرات،
در سال جاری در زمینه نفوذ سیم کارتهای
هوشمند رتبه نخست کشوری کسب شد.
هاشمی با اشاره به اینکه استان از نظر
وسعت رتبه  15کشوری با ناهمواریهای
متنوع میباشد تصریح کرد :در موضوع پایداری
ارتباط سیار و نگهداری پوشش موبایل رتبه
یک کشوری را کسب کرد.
وی همچنین تاکید کرد :مشترکان اینترنت
خانگی شرکت مخابرات  11ترابیات و مشترکان
تلفن همراه مخابرات  80ترابیات اینترنت در
روز استفاده مینمایند.
مدیر عامل مخابرات منطقه خراسان شمالی
تاکید کرد :بیشتر خدمات مخابرات خراسان
شمالی بر بستر  2020به مردم استان ارائه
میشود .هاشمی خاطرنشان کرد :سامانه 2000
نیز سامانهای برای اعالم و پرداخت خدمات
تلفنی است که به صورت رایگان و آنالین در
حال ارائه خدمات میباشد که تنها  30درصد
مردم از این سامانه استفاده میکنند.
وی در پایان اضافه کرد 30 :نفر خانم در سامانه
 118بیش از  600هزار مکالمه موفق در ماه را
پاسخگو هستند.

با حضور استاندار صورت گرفت ؛

افتتاح  ۶۲پروژه با اعتبــار  ۸۶۶میلیارد ریالی در جاجرم
با حضور استاندار خراسان شمالی  ۶۲پروژه
اسد ابراهیمی
با اعتباری افزون بر  ۸۶۶میلیارد ریال در
خبرنگار جامجم شهرستان جاجرم به طور متمرکز افتتاح
در بجنورد
شد.
محمد علی شجاعی در نشستی پنج
ساعته با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی و اقشار
مختلف شهرستان جاجرم افزود ۲۰۰ :میلیارد تسهیالت ارزان
قیمت و ۱۴میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای بخشهای
مختلف شهرستان جاجرم تعریف شده است .وی تصریح کرد:
باید زیرساختهای الزم را فراهم کرد تا سرمایهگذاران رغبت به
سرمایهگذاری داشته باشند که البته تجهیزات مورد نیاز برای
فرودگاه جاجرم را تامین خواهیم کرد و ایستگاههای راهآهن این

شهرستان را ارتقا میدهیم .شجاعی در خصوص حوزه گازرسانی
نیز افزود :میانگین گازرسانی کشور  ۹۴درصد و در خراسان
شمالی صددرصد است و جزو اولین استانهایی هستیم که به
تمام روستاهای باالی  ۲۰خانوار گازرسانی شده است.
وی در ارتباط با اهمیت صندوقهای بیمه اجتماعی روستاییان
نیز اظهار داشت :توسعه این بیمهها مورد توجه و تاکید دولت
است که خوشبختانه از رتبه  ۱۵به رتبه  ۴کشوری دست یافته
ایم که شهرستان جاجرم باالترین میزان پوشش بیمهای را
دارد .شجاعی خاطرنشان کرد :در سند توسعه استان ،کارخانه
آلومینای جاجرم به عنوان معین توسعه این شهرستان
انتخاب شده و تفاهم نامهای نیز به همین منظور به امضای
وزیر صنعت نیز رسیده است .وی همچنین نظارت بر کاالهای

اساسی را ضروری دانست و افزود :هدف ما از نظارت  ،عدم
اجحاف بر روی قیمت کاالهای اساسی است که خوشبختانه
تا کنون توانستهایم قیمت مر غ و نان را در این استان ثابت
نگه داریم .شجاعی توسعه سیستم حمل و نقل در شهرستان
جاجرم را بهترین راه ایجاد درآمد پایدار دانست و اظهار داشت:
باید سیستم حمل و نقل این شهرستان توسعه یابد زیرا
ظرفیتهای الزم را دارد.
مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه محور توسعه ،
کشاورزی است ،خاطرنشان کرد :قابل قبول نیست با توجه
به اینکه محور توسعه استان کشاورزی است شاهد افزایش
نرخ بیسوادی کشاورزان باشیم که پیگیریهای بسیاری انجام
شده تا آمار باسوادی در قشر کشاورز افرایش یابد .محمد علی

شجاعی بر افرایش نرخ باسوادی بانوان بویژه روستاییان نیز
تاکید کرد .گفتنی است در این نشست از مادر شهید رجبعلی
میرزایی و همسر شهید علی اکبر صاحبی فر با حضور استاندار
خراسان شمالی تجلیل به عمل آمد.

مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی خبر داد؛

واگذاری  320واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش
مدیر کل بهزیستی خراسان شمالی از واگذاری  320واحد مسکونی به مددجویان تحت
پوشش خبرداد و گفت :تاکنون  320واحد مسکونی به معلوالن و زنان سرپرست خانوار
واگذار کردیم و تا آخرسال جاری توانایی واگذاری  150واحد دیگر را هم داریم.
اسماعیل قربانی در نشست خبری که باحضور اصحاب رسانه برگزار شد ،ضمن تبریک
ایام اهلل دهه فجر و میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،عنوان کرد :بهزیستی به
عنوان یکی از بزرگترین دستگاههای اجتماعی و متولی سالمت اجتماعی کشور است و
سازمانی است که فعالیتهای تخصصی و اجتماعی را به صورت عمده انجام میدهد.
وی افزود :باتوجه به اینکه استان خراسان شمالی جزو استانهای محروم کشور به شمار
میآید اما در در بحث ساخت مسکن ،واگذاری و جذب اعتبارات رتبه  7در کشور را به خود
اختصاص داده است.
مدیر کل بهزیستی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه تاکنون  86واحد مسکونی دو
معلولی داشتیم ،بیان کرد :متاسفانه برخی با تمرکز بر پروژه  294واحدی کل تالش سازمان را
زیر سوال میبرند و این موضوع اجحاف در حق بهزیستی است.
قربانی در خصوص سرقت آسانسورها در پروژه  294واحدی عنوان کرد :آسانسورها در زمان
تحویل واحد به معلوالن ساخته شده بود و اتفاقات ناشی از سرقت پس از تحویل واحدها
بوده است .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از  180فعالیت تخصصی و اجتماعی در
حوزههای مختلف انجام شده است ،افزود :فعالیتهای اجتماعی و تخصصی این سازمان
در بخشهای مختلفی از جمله حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه ،کاهش
آسیبهای اجتماعی و همچنین ارتقای سالمت اجتماعی در قالب یک برنامه مدون که در

سازمان تدوین شده انجام میشود.
قربانی بابیان اینکه در حال حاضر بیش از  107هزار و  500مددجو تحت پوشش این سازمان
هستند ،گفت :آمار ارائه شده از مجموع مددجویان به تفکیک شامل 25هزار و  34نفر
معلوالن 9 ،هزار نفر زنان سرپرست خانوار و همچنین  608نفر کودکان بد سرپرست و
بی سرپرست است که به صورت مستمر و غیرمستمر از خدمات بهره مند میشوند .این
مسئول باتاکید بر اینکه خدمات بهزیستی محدود به قشر خاصی از جامعه نیست ،عنوان
کرد :تمامی آحاد جامعه میتوانند از خدماتی چون غربالگری شنوایی ،بینایی ،مشاوره ژنتیک،
مشاوره خانواده و اورژانس اجتماعی بهره مند شوند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر 220هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره مند شدند،
افزود :در  9ماه سال جاری قریب به  190هزار نفر از خدمات اجتماعی و حمایتی این سازمان
بهره مند شدند .قربانی با تاکید بر اینکه بهزیستی یکی از پیشروترین مراکزی است که
توانست بخش خصوصی و غیردولتی را پای کار بیاورد ،بیان کرد :در حال حاضر  94درصد
فعالیتها به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است و همچنین  298مرکز و
موسسه غیردولتی به عنوان شرکای اجتماعی با بهزیستی همکاری دارند.
مدیر کل بهزیستی استان خراسان شمالی در ادامه گزارشی از مراکز فعال در استان خراسان
شمالی ارائه کرد و گفت 44 :مرکز مشاوره20 ،مرکز ترک اعتیاد 71 ،کلینیک ترک اعتیاد 14 ،مرکز
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست 34 ،مرکز معلوالن 3 ،مرکز ژنتیک و همچنین  3مرکز
شلتر در این استان فعال و آماده خدمات رسانی به مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر  841نفر از مددجویان تحت پوشش این سازمان از بیمه

تامین اجتماعی و هزار و  455نفراز بیمه روستایی و عشایری بهره مند هستند.
قربانی به بحث اعتباری اشتغال اشاره کرد وگفت :سهم بهزیستی در بحث اعتباری اشتغال
از تبصره  16قانون بودجه 31 ،میلیارد و  900میلیون تومان بوده است که در حال حاضر
 70درصد جذب اعتبار داشتیم و سایر مبلغ مربوطه به مشکل سازمان با برخی از بانکها
برمیگردد.
این مسئول بابیان اینکه بانک توسعه
تعاون بیشترین و بهترین عملکرد در
حوزه اعتبارات را داشته است ،عنوان
کرد :بانک سامان و اقتصاد نوین از جمله
بانکهایی هستند که با سختگیریهای
خاص خود موانعی را برسر این راه
قرار میدهند و این درحالی است
که بانکهای دیگری چون توسعه
تعاون ،کشاورزی ،ملی ،رفاه
کارگران و تجارت عملکرد بسیار
خوبی ارائه دادند .وی در پایان
تاکید کرد :در استان هیچ
محدودیتی برای راهاندازی
مراکز مشاوره و کمپ نداریم.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان خراسان شمالی

با اعتباری بالغ بر  408میلیارد ریال؛

رپرتاژ

 25پروژه در دانشگاه علوم پزشکی
در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از افتتاح و بهرهبرداری  25پروژه این دانشگاه با اعتباری بالغ بر  408میلیارد ریال همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی
خبر داد .سید احمدهاشمی اظهار کرد :این دانشگاه بعد از پیروزی انقالب اسالمی در استان راه اندازی شد و در حال حاضر  6دانشکده و  19رشته تحصیلی دارد که 210
عضو هیات علمی و  2119دانشجو در این دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

وی عنوان کرد :راه اندازی ستاد مرکز مدیریت حوادث
و سوانح استان ،مرکز درمانی حوادث و سوانح (تروما
و سوختگی) ،بخش تشخیص و درمان سرطان،
تختهای ویژه مراکز درمانی ،کلینیکها و درمانگاههای
تخصصی 35 ،پایگاه اورژانس شهری و جادهای ،یک
مرکز درمان بستر 2 ،آموزشگاه بهورزی 114 ،مرکز
درمان سوء مصرف مواد مخدر 332 ،خانه بهداشت،
 14مرکز بهداشتی درمانی شهری 55 ،مرکز بهداشتی
درمانی روستایی 48 ،پایگاه سالمت 4 ،مرکز تحقیقاتی
و  ...از جمله پیشرفتهای حوزه سالمت استان بعد
از انقالب است .دکترهاشمی راه اندازی تجهیزات
پزشکی تشخیصی از قبیل  5دستگاه سی تی اسکن2 ،
دستگاه ام آر ای و دستگاههای آنژیوگرافی و رادیوتراپی
و یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس در استان را از دیگر
پیشرفتهای حوزه سالمت استان عنوان کرد.
وی تعداد بیمارستانهای استان قبل از انقالب را 4مورد
خواند و گفت :اکنون تعداد بیمارستانها به  11مورد
افزایش یافته و دارای  1444تخت میباشد که  70تخت
دیالیز و  93تخت ویژه 10 ،تخت سوختگی و  49تخت
اعصاب و روان از جمله آنهاست .دکترهاشمی با اشاره
به این که در حال حاضر بالغ بر  5000نفر در حوزه سالمت
استان خدمت رسانی میکنند ،افزود :تعداد پزشکان
عمومی استان پیش از انقالب 12 ،نفر بود اما امروز به
برکت انقالب اسالمی  350پزشک عمومی و  256پزشک
متخصصدر استانمشغولفعالیتهستند.
* راه اندازی مرکز درمان ناباروری و جراحی قلب
دکتر هاشمی درخصوص مرکز درمان ناباروری گفت:

قبل از  ۱۵اسفند سال جاری ،مرکز ناباروری استان به
طور کامل مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و نیروی انسانی
و تجهیزات آن نیز تامین شده است.
وی اظهار داشت :ساختمان و تجهیزات مرکز جراحی
قلب نیز آماده شده است و طی  10الی  15روز آینده اولین
آنژیوگرافی در مرکز جراحی قلب استان انجام خواهد شد.
دکترهاشمی با اشاره به این که در سال گذشته  ۲۰۰بیمار
قلبی در ماه به سایر استانها اعزام میشدند ،گفت:
خوشبختانه با بهره برداری مرکز جراحی قلب استان بار
انتقال بیمار و هزینه بیماران کاهش پیدا میکند.
وی با اشاره به این که تعداد تخت  ICUقبل ازکرونا 45
تخت بود ،افزود :با شیوع کرونا تعداد این تختها را به
 105تخت افزایش دادیم و مازاد ظرفیت دانشگاه  ICUرا
ایجاد کردیم که تجهیزات هر تخت  ICUحدود  6میلیارد
ریال هزینه داشته و از اعتبارات وزارت بهداشت و
تاحدی از کمک خیران استفاده شده است.
* افتتاح  6پروژه در معاونت درمان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از
افتتاح و بهره برداری  6پروژه این معاونت با اعتباری
بالغ بر  320میلیارد ریال همزمان با دهه فجر انقالب
اسالمی خبر داد .دکتر سید احمدهاشمی با اشاره به
ساخت و افتتاح  10واحد پانسیون در بیمارستانهای
استان گفت :این پانسیونها به منظور حل مشکالت
اسکان پزشکان متخصص در بیمارستانهای استان
ساخته شده است .وی عنوان کرد 4 :واحد پانسیون
پزشکان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 2 ،واحد
در بیمارستان آیت اهللهاشمی رفسنجانی شیروان،

 2واحد در بیمارستان پورسینای آشخانه و  2واحد در
بیمارستان جواداالئمه (ع) جاجرم با اعتباری بالغ بر 34
میلیارد و  900میلیون ریال در دهه فجر امسال به بهره
برداری میرسد .دکترهاشمی از افتتاح  2واحد همراه سرا
در بیمارستان پورسینای آشخانه با اعتباری بالغ بر یک
میلیارد ریال خبر داد و گفت :این همراه سرا نخستین
همراه سرای استان است که با هدف کاهش مشکالت
و دغدغهها و ایجاد رفاه بیشتر برای همراهان بیماران
در این بیمارستان ساخته شده است .وی بیان کرد:
از ابتدای سال تاکنون  57تخت  ICUدر بیمارستانهای
امام حسن (ع) و امام علی (ع) بجنورد ،امام خمینی (ره)
و آیت اهللهاشمی رفسنجانی شیروان و جواداالئمه (ع)
جاجرم با اعتباری بالغ بر  285میلیارد ریال راه اندازی شده
است.
* افتتاح  9پروژه در سازمان اورژانس پیش بیمارستانی
دکترهاشمی از افتتاح و بهره برداری 9پروژه این معاونت
با اعتباری بالغ بر  41میلیارد ریال همزمان با دهه فجر

انقالب اسالمی خبر داد.
دکتر سید احمدهاشمی از افتتاح پایگاه اورژانس
هوایی با اعتباری بالغ بر  7میلیارد ریال در دهه فجر
امسال خبر داد و گفت :با توجه به نقاط صعب العبور
و راههای روستایی فراوان در خراسان شمالی ،وجود
پایگاه اورژانس هوایی در استان از اهمیت زیادی
برخوردار است .وی با اشاره به خدمات ارائه شده در
پایگاه اورژانس هوایی استان گفت :انتقال مادران باردار
پرخطر ،مصدومان حوادث ترافیکی با صدمات خطرناک،
بیمارانی کهنیاز بهانتقالسریعبهمراکز درمانیپیشرفته
تر دارند مانند بیماران سکتههای قلبی ،مغزی ،تنفسی و
 ...از جمله این خدمات است.
دکترهاشمی از راه اندازی پایگاه شهری شماره 5
(گلستان شهر ) در بجنورد و شماره  3در شیروان با
اعتباری بالغ بر  6میلیارد ریال خبر داد و گفت :با احداث
پایگاهشماره 5بجنورد،تمامیجمعیتشهرکگلستان
شهر ،محور بجنورد به سمت گلستان شهر و کنار گذر
شمالی بجنورد تحت پوشش این پایگاه قرار میگیرد و با
راه اندازی پایگاه شماره  3شیروان نیز تعداد پایگاههای
اورژانس  115شهری شیروان به  3پایگاه افزایش مییابد
که با توجه به افزایش جمعیت و گسترش جغرافیایی
این شهرستان ،ارائه خدمت به مردم سریع تر انجام
میشود.
وی سپس به راه اندازی پایگاههای جادهای بش
قارداش ،تیتکانلو ،صادق آباد و کشک آباد اشاره و بیان
کرد :پایگاه جادهای بش قارداش با اعتبار  8میلیارد و 500
میلیون ریالی و تیتکانلو ،صادق آباد و کشک آباد هر یک
با اعتباری بالغ بر  3میلیارد ریال در دهه فجر امسال راه
اندازی میشود .دکترهاشمی عنوان کرد :با راه اندازی
هر یک از این پایگاههای جادهای روستاهای بسیاری
تحت پوشش این پایگاهها قرار میگیرند که در افزایش
سرعت خدمت رسانی به مردم تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد :با راه اندازی پایگاه جادهای تیتکانلو،
تعداد پایگاههای اورژانس فاروج به سه پایگاه و با راه
اندازی پایگاه جادهای صادق آباد نیز تعداد پایگاههای
اورژانس جاجرم به چهار پایگاه افزایش یافت.
وی نصب  GPSو راه اندازی سیستم راهبری
آمبوالنسها با اعتبار یک میلیارد و  500میلیون ریال را از
دیگر پروژههای قابل افتتاح در دهه فجر امسال عنوان
کرد و افزود :با راه اندازی این سیستم ،سرعت انجام
ماموریتها و هدایت آمبوالنسها توسط کارشناسان
دیسپج به شکل بهتری انجام میشود و تمامی اقدامات
تکنسینها مانند سرعت حرکت از پایگاهها و شروع
ماموریت ،مدت زمان استقرار در بیمارستان و محل
حادثه و  ...به طور کامل توسط کارشناسان ارتباطات
اورژانس استان رصد خواهد شد .وی از راه اندازی مرکز
ارتباطاتاستانیوسامانهاتوماسیونعملیاتیاورژانس
با اعتبار  9میلیارد ریال خبر داد و گفت :با راه اندازی این
سامانه ،فرمهای ماموریت و مشخصات بیماران به
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صورت الکترونیکی توسط کارشناسان فوریتهای
پزشکیبهمرکز ارتباطاتاورژانساستانارسالمیشود
که این امر در افزایش سرعت و دقت در گزارش گیریها،
آمارگیریها و آنالیز ماموریتها از لحاظ مدت زمان
رسیدن به محل حادثه ،نوع ماموریتها ،تعداد اعزامها
به بیمارستان ،تعداد موارد درمان در محل و  ...تاثیرگذار
خواهد بود.
*صنعتیسازیتجهیزات آشپزخانهسلفدانشجویی
رئیسدانشگاهعلومپزشکیخراسانشمالیاز صنعتی
شدن تجهیزات آشپزخانه سلف دانشجویی این
دانشگاه با اعتباری بالغ بر  3میلیارد و  500میلیون ریال
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد.
دکتر سید احمدهاشمی گفت :این اقدام به منظور
ارتقای سطح بهداشت ،سالمت و کیفیت غذای
دانشجویان و ارائه خدمات تغذیهای مطلوب تر انجام
شد .وی بیان کرد :با اضافه شدن تجهیزاتی مانند فر،
گرمخانه ،دمکن برنج ،برنج پز ،خورشت پز ،منقل کباب
زن ،همزن مکانیزه ،جاسیخی و سیخ شور صنعتی
شاهد تحولی عمده در بحث آماده سازی مواد اولیه غذا
هستیم به گونهای که بسیاری از فرآیندهای طبخ غذا
بدون دخالت دست و همگی به صورت صنعتی انجام
میشود که اهمیت بسیاری در ارتقای بهداشت و کنترل
عفونت و انتقال بیماری خواهد داشت.

دکترهاشمی با اشاره به این که در
سال گذشته  ۲۰۰بیمار قلبی در ماه به
سایر استانها اعزام میشدند ،گفت:
خوشبختانه با بهره برداری مرکز جراحی
قلب استان بار انتقال بیمار و هزینه
بیماران کاهش پیدا میکند
* افتتاح 2مرکز جامع خدمات سالمت و 5پایگاه و خانه
بهداشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از
افتتاح و بهره برداری  7پروژه این معاونت با اعتبار 30
میلیارد و  290میلیون ریال همزمان با دهه فجر انقالب
اسالمی خبر داد .دکتر سید احمدهاشمی اظهار کرد:
خانههای بهداشت خرمده با زیربنای  75متر و اعتبار
یک میلیارد و  500میلیون ریال به بهره برداری میرسد
و تمامی خدمات بهداشتی شامل کنترل فشارخون،
دیابت ،مادران باردار ،واکسیناسیون و ...در این مکان
انجام خواهد شد .وی با بیان این که با احداث این
خانه بهداشت ،دسترسی جمعیت گروه هدف به ارائه
خدمات راحت تر وآسان تر خواهد شد ،افزود557 :
نفر تحت پوشش خانه بهداشت خرمده قرار خواهند
گرفت .دکترهاشمی خانههای بهداشت حسین آباد  2و
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عبدآباد شیروان را دو خانه بهداشت دیگر استان خواند
که در دهه فجر امسال به بهره برداری میرسد و گفت:
خانه بهداشت حسین آباد و عبدآباد شیروان هریک با
اعتبار یک میلیارد و  500میلیون ریال و با اعتبار احداث
شده و جمعیتی بالغ بر  2800نفر را تحت پوشش قرار
میدهد.
وی از افتتاح مراکز جامع سالمت گیفان و تیتکانلو در
دهه فجر امسال خبر داد و گفت :مرکز خدمات جامع
سالمت شهری روستایی تیتکانلو با اعتبار  8میلیارد
ریال در  9کیلومتری مرکز شهرستان احداث شده که از
طریق یک پایگاه بهداشتی شهری و دو خانه بهداشت
حاج تقی و خبوشان ،جمعیتی بالغ بر  5460نفر را تحت
پوشش قرار میدهد .وی ادامه داد :با راه اندازی
این مرکز ،مردم منطقه همه روزه از خدمات پزشکی،
دندانپزشکی،پرستاری،مامایی،بهداشتمحیطوانجام
مراقبتهای دورهای برای تمامی گروههای سنی توسط
کارکنانمربوطهبرخوردار خواهندشد.
وی سپس به مرکز خدمات جامع سالمت گیفان اشاره
کرد و گفت :این مرکز با اعتباری بالغ بر  8میلیارد ریال
احداث شده و جمعیت تحت پوشش آن  4هزار نفر
است که خدماتی از جمله ویزیت پزشک و دندانپزشک،
مامایی ،آزمایشگاه و  ...در این مرکز ارائه میشود.
دکترهاشمیاز افتتاحپایگاههایبهداشترزاز وملکش
در دهه فجر امسال خبر داد و گفت :پایگاه سالمت
ملکش با اعتباری بالغ بر  5290میلیون ریال احداث شده
است که به بیش از  6هزار نفر خدماتی از جمله مراقبت
مادر وکودک ،واکسیناسیون ،مامایی و سالمندان را ارائه
میدهد .وی ادامه داد :پایگاههای بهداشت رزاز با اعتبار
 4میلیارد و  500میلیون ریال احداث شده و جمعیتی
بالغ بر  9هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد .همچنین
این مرکز به عنوان مرکز منتخب کرونا به بهره برداری
میرسد.
* افتتاح و تجهیز ساختمان آزمایشگاه شماره 2
معاونتآموزشی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از افتتاح
ساختمان آزمایشگاههای شماره  2دانشکده بهداشت
و تجهیزات این آزمایشگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد
و  500میلیون ریال همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی
خبر داد .دکتر سید احمدهاشمی گفت :این ساختمان
در کنار بیمارستان امام حسن (ع) واقع شده و هدف
از افتتاح این ساختمان ارتقاء کیفیت آموزش و ایجاد
بستر مناسب به منظور توسعه رشتههای تحصیالت
تکمیلی بوده است .وی بیان کرد ۸:مورد میکروسکوپ،
آون ،انکوباتور یخچالدار ،انکوباتور ،کلنی کانتر ،بن ماری،
 ،HPLCآنالیزور چند منظوره ،دیپ فریزر دو کابین،
سوکسله تمام اتومات ،تردمیل موش و انکوباتور
موش ،تقطیر پروتئین ،فلوریمتر ،یخچال فریزر FTIR ،از
جمله تجهیزاتی است که در این آزمایشگاه به کار گرفته
شده است.
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با هدف ارتقای سیما و منظر شهری مرکز استان؛

هادی زارعی ،شهردار بجنورد

جشنواره «خانه زیبا ،شهر زیبا» به ایستگاه آخر رسید

جشنواره "خانه زیبا؛ شهر زیبا" که با ابتکار عمل شهرداری بجنورد با هدف ارتقای سیما و منظر شهری مرکز استان برگزار شد به ایستگاه آخر رسید.

مسئول شورای سیاست گذاری جشنواره "خانه زیبا؛ شهر زیبا" که ریاست اداره زیباسازی شهرداری بجنورد هم عهده دار آن است؛ با تشریح رویکردها و تبیین کارکردهای «خانه زیبا؛ شهر
زیبا» ،خاطرنشان کرد :در راستای فراخوان همگانی جشنواره ،شهروندان بجنوردی تصاویری از نمای خانه خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.
"دانیال امینی" با اشاره به اینکه تصاویر  ۵۷خانه داوطلب دریافت نشان "خانه زیبا" ،به دبیرخانه جشنواره "خانه زیبا؛ شهر زیبا" ارسال شد ،افزود :از این میان  ۵۷خانه مورد نظر طی  ۲مرحله
در روزهای  ۱۱و  ۱۲بهمن مورد ارزیابی و بازبینی  ۱۴داور هیات انتخاب قرار گرفتند که پس از آن  ۳۵خانه به عنوان برگزیدگان هیات انتخاب راهی مرحله نهایی داوری شدند.
به گفته وی ،پس از آن هم  ۹داور در بخش نهایی ،فرآیند داوری را روی  ۳۵خانه برگزیده و منتخب هیات انتخاب عملیاتی و اجرایی کردند و کار تعیین نفرات منتخب و برگزیده را در بخش
خانههای نوساز ،موجود و بازسازی شده در دستورکار قرار دادند .گفتنی است عصر سه شنبه  ۱۴بهمن خانههایی با باالترین رای داوری در آئین اختتامیه جشنواره "خانه زیبا؛ شهر زیبا" به
میزبانی پالتوی شمس مجتمع فرهنگی ،هنری گلشن تجلیل و مفتخر به دریافت نشان "خانه زیبا" و دیگر جوایز شدند.
رپرتاژ

برگزیده بخش خانه های باز سازی

شده

برگزیده بخش خانه های نوساز
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