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امام جمعه مشهد:

دکتر محسن محور
مدیرعامل بیمارستان رضوی شد

غافلگیر کردناینمردم
گناهینابخشودنیاست

بــا حکــم تولیــت آســتان قــدس رضــوی ،دکتــر محســن محــور بهعنــوان مدیرعامــل جدیــد
بیمارســتان رضوی منصوب و مراســم معارفه وی با حضور مصطفی خاکســار قهرودی قائم
مقامتولیتدر محلاینبیمارستانبرگزار شد.
در ابتــدای ایــن جلســه مدیرعامــل پیشــین بیمارســتان رضــوی بــه ایــراد ســخن و ارائــه گزارشــی از
اقدامــات انجامشــده طــی مــدت مســئولیت خــود پرداخــت و «ســامتمحوری» و «عدالــت در تأمیــن
ســامت» را از اهــم اهــداف ایــن مرکــز درمانــی طــی دو ســال اخیــر معرفــی کــرد.
دکتــر رضــا ســعیدی بــا اشــاره بــه طر حهــای توســع ه بیمارســتان رضــوی طــی دو ســال اخیــر،
اظهــار داشــت :در ایــن دو ســال بخشهایــی در ایــن مرکــز درمانــی افتتــاح و راهانــدازی شــد کــه
بیمارســتانهای خصوصــی بــه دلیــل عــدم صرفــه اقتصــادی تمایلــی بــه راهانــدازی آنهــا ندارنــد ،امــا
ایــن بیمارســتان بــه ســبب رســالت اجتماعــی کــه بــرای خــود قائــل اســت ،نســبت بــه راهانــدازی ایــن
بخشهــا اقــدام کــرده اســت .وی بــه افزایــش ضریــب اشــغال تختهــای ایــن بیمارســتان نیــز اشــاره
کــرد و گفــت :خوشــبختانه طــی ایــن دو ســال ،میــزان رضایتمنــدی از فعالیتهــا و خدمــات ایــن
مرکــز درمانــی ،حــدود  10درصــد افزایــش داشــته و رشــد قابــل توجهــی نیــز در حــوزه جــذب گردشــگر
ســامت از کشــورهای خارجی داشــتهایم .در ادامه این مراســم دکتر محســن محور مدیرعامل جدید
بیمارســتان رضــوی بــه بخشــی از برنامههــا و راهبردهــای خــود بــرای ایــن بیمارســتان اشــاره و ابــراز
کــرد :بــر اســاس حکــم تولیــت آســتان قــدس رضوی «اســامیت»« ،انضبــاط مالــی» و «مردممحــوری»
را در برنامــه راهبــردی خــود اســاس و مبنــا قــرار دادهایــم و بــرای تبدیــل ایــن مرکــز بــه «قطــب ســامت
منطقــه» تــاش خواهیــم کــرد .در پایــان ایــن مراســم قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی از
زحمــات و تالشهــای دکتــر رضــا ســعیدی مدیرعامــل ســابق بیمارســتان رضــوی تقدیــر کــرد.

رونمایی از نخستین کتاب در حوزه برند ورزشی در کشور
از اولیــن کتــاب تألیفــی در حــوزه برنــد ورزشــی بــا عنوان«معرفــی برنــد در ورزش» در حاشــیه همایــش
برنــد ورزش رونمایــی شــد .ســیدمرتضی عظی ـمزاده دبیــر ایــن همایــش دربــاره مختصــات کتــاب
گفــت :ایــن کتــاب بــا همــکاری بیــش از  10اســتاد متخصــص در حوزههــای بازاریابــی و برنــد نــگارش
شــده اســت کــه ایــن موضــوع نشــان از غنــای ایــن اثــر دارد  .وی بــا برشــمردن ویژگیهــای برجســته
اثــر بیــان کــرد :تجمیــع و معرفــی اهــم مفاهیــم برنــد در ورزش،
ارائــه انســجام فکــری بــه جســتوجوگران موضــوع
برنــد از فلســفه تــا معرفــی یــک برنــد و نیــز مشــارکت
اســاتید حــوزه برنــد در قالــب یــک اثــر علمــی را بایــد ســه
شــاخصه کتــاب معرفــی برنــد در ورزش دانســت.
ایــن کتــاب در  12فصــل و بــا کمــک انتشــارات دانشــگاه
بینالمللــی امــام رضــا«ع» چــاپ و منتشــر شــده اســت.

هفتهنامۀفرهنگی،اجتماعیو

5

آی ـتاهلل ســید احمــد علمالهــدی در خطبههــای نمــاز
جمعــه در حــرم رضــوی ،ضمــن اشــاره بــه رعایــت
اعتــدال در بودجــه کشــور ،آفــت اعتــدال اقتصــادی را تبلیغات
صداوســیما دانســت کــه مــردم را تهییــج بــر اســراف میکنــد و
افــزود :ایــن تحریــک در مصــرف ،بــا اعتــدال اقتصــادی
سازگاری ندارد.
نماینــده ولیفقیــه در خراســان رضــوی ضمن اشــاره به حرکت
عظیــم مــردم در راهپیمایــی علیــه اغتشاشــگران ،گفــت:
ارزشــمندی ایــن حرکــت بــه حــدی رســید کــه رهبــر انقــاب
فرمودنــد« :مــن کســی نیســتم که تشــکر کنــم و خداونــد از این
مــردم شــاکر اســت» .وقتــی نایــب امــام زمان«عــج» میگوینــد
خــدا از عمــل شــما شــاکر اســت ،یعنــی ارزشــمندترین عبادتــی
اســت کــه مقبــول خــدا قرارگرفتــه اســت.
امامجمعــه مشــهد بــا بیان اینکــه تبلور مردمســاالری دینــی در
نظــام مــا حضــور مــردم درصحنــه نظام اســت و در هیــچ نظام،
مکتــب و دکتریــن سیاســی ســابقه نــدارد ،ادامــه داد :مردمــی
کــه اینقــدر عزیــز و ارزشــمند هســتند ،نبایــد از طر حهــای
مدیریتــی کشــور غافلگیــر شــوند ،ایــن گنــاه نابخشــودنی
مســئوالن و خــاف انســانیت و اســامیت اســت.
وی تصریــح کــرد :اصــاح قیمــت بنزیــن عارضــه امنیتــی دارد
نقــدر بــا صمیمیــت
امــا نبایــد از مــردم بترســیم ،مردمــی کــه ای 
در عرصــه حضــور دارنــد.
علمالهــدی افــزود :دشــمن از هــر موقعیتــی بــرای خرابــکاری
اســتفاده میکنــد درحالیکــه مــردم مــا هوشــیار و دســتگاههای
امنیتــی نیــز مراقــب اوضــاع هســتند .اشــراری کــه در مقابــل
اصــاح قیمــت بنزیــن هســتند ،هنــوز وجــود دارنــد.
عارضــه قیمــت بنزیــن همچنــان در دســت یــک عــده افــراد
سودجوســت.
امــام جمعــه مشــهد بــا اشــاره به اینکــه در این اتفاقات ،مشــهد
ســیبل دشــمن بــود ،گفــت :اگــر تمــام کشــور آمادگــی شــهر
مشــهد و اســتان خراســان رضوی در هماهنگی دســتگاههای
امنیتــی و آمادگــی مــردم و بســیج را داشــت ،مشــکلی بهوجــود
نمیآمــد.
نماینــده ولیفقیــه در خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه
تنظیــم بــازار وظیفــه دولــت اســت ،پیشــگیری از جــرم را هــم
وظیفــه دســتگاه قضایــی دانســت و افــزود :ضابطانــی کــه
در دســتگاههای امنیتــی هســتند بایــد از حرامخوریهــا و

