گزارش جلسه
محمد حسام مسلمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد اعالم کرد:

جامعه

4

•درمان  80درصد بیماران صرع با دارو و
جراحی
وی تصریح کــرد  :هــم اکنــون  80درصد افــرادی که به
بیمــاری صــرع مبتال هســتند ،با عمــل هــای جراحی و
دارویی درمان می شــوند ،ضمن این کــه خانواده ها باید
درباره این بیماری اطالعات دقیق تری داشــته باشند تا
در مواجهه با آن بتوانند اقدامات اولیه را انجام دهند.

•عدم پوشش بیمه ای جراحی بیماران صرع

وی به هزینــه باالی جراحــی برای درمــان بیماری صرع
اشاره کرد و گفت :متاسفانه بیمه ها هزینه های جراحی را
تقبل نمی کنند و در این زمینه باید سمن ها و تشکل های
مردمی وارد شوند.
دبیر علمی همایش صرع کودکان با بیان این که در استان
باکمبودمتخصصاعصابکودکانمواجههستیم،گفت:
تنها حــدود پنــج متخصص اعصــاب کودکان در اســتان
فعالیــت می کننــد و خانواده هــا مجبورند بــه متخصص
اعصاب بزرگ ســاالن برای درمان کودکان خود مراجعه
کنند.بــه گفتــه دبیر علمــی همایــش بیــش از  200نفر
از متخصصــان اعصــاب و روان از سراســر کشــور در این
همایش شــرکت کردند ،ضمن این که بیش از  70مقاله
به دبیر خانه همایش ارسال شده بود که از این تعداد 45
مقاله در قالب سخنرانی ارائه می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی مطرح کرد:
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قوانین مربوط به کودک آزاری
نیاز به اصالح دارد

شهردار مشهد دربازدید از موسسه خراسان با اشاره به گزارش "قفل بی آرتی بردروازه قوچان ":

 2پارکینگ با ظرفیت  4هزارخودرودر مسیر خط  3بی آر تی راه اندازی می شود
تقی زاده :در صورت امکان استفاده از پارکینگ ها رایگان خواهد بود
گزارش خبری
خبیری

شهردار مشهد با اشاره به گزارش خراسان رضوی
درباره نارضایتی کاسبان و ساکنان خیابان توحید
گفت :بــه منظور رفاه شــهروندان ورفع بخشــی از
مشــکالت ســاکنان خیابــان توحیــد دو پارکینگ
بــا ظرفیــت  4هزارخــودرو و در صورت امــکان به
صورت رایگان در چهارراه ابوطالب و میدان شهدا
راه اندازی خواهد شد.
به گــزارش خراســان رضــوی "قاســم تقــی زاده"
روزگذشــته در بازدید از موسســه خراسان ودیدار
با مدیر مسئول ،سردبیر و اعضای تحریریه روزنامه
خراسان با اشاره به گزارش های خراسان رضوی
درباره گالیه کســبه خیابان توحید از ایجاد مسیر
ایزوله خط 3بی آرتی در این محل افزود :بسیاری
از شــهروندان از راه انــدازی وایجــاد مســیر عبــور
خط 3بی آرتی رضایت دارند.
وی اضافه کــرد :ایجاد خطــوط بی آرتــی با هدف
تشــویق مردم به اســتفاده از نــاوگان حمــل ونقل
عمومی برای ســفرهای درون شــهری و استفاده
نکردن ازخودرو شخصی اســت ودرتمام کشورها
نیز به آن توجه می شود.
شهردار مشــهد با بیان این که کسبه محل به دلیل
ترافیــک ونبــود محــل توقــف خــودرو در خیابــان
توحید اعتراض دارند،افزود :برای رفع این مشکل
پارکینگــی بــا ظرفیت پــارک دو هــزار خــودرو به
صورت رایگان در میدان شهدا راه اندازی خواهد
شــد .وی گفــت :همچنیــن پارکینگ دیگــری نیز

در مســیر خط  3بی آر تی با ظرفیت پارک دو هزار
خــودرو در حــال آماده شــدن اســت که بــه زودی
راه اندازی خواهد شد.
در خــور ذکــر اســت ایجادمســیر ویژه خــط  3بی
آرتی ازحرم مطهر تا میدان توحید وممنوع شــدن
پارک خودرو درحاشیه خیابان توحید اعتراضات
کاســبان وســاکنان محل را بــه دنبال داشــت که
خراســان رضــوی در دو گــزارش اعتــراض هــای
ساکنان این خیابان را منعکس کرده بود.
همچنین پس از بازدید شــهردار مشهد از موسسه
فرهنگــی و روزنامه خراســان مصاحبــه مفصلی با
وی انجام شــد کــه در روزهــای آینــده در روزنامه
منتشرخواهدشد.

عکس :میثم دهقانی

دبیر اجرایــی همایش کشــوری صــرع کــودکان گفت:
نتایج بررســی های انجام شده نشــان می دهد که حدود
یک درصد از جمعیت کودکان اســتان بــه بیماری صرع
مبتال هستند.
بهگزارشخراسانرضوی دکتر«الههحیدری» متخصص
کودکان وعضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ،دیــروز در حاشــیه همایش کشــوری صرع کــودکان که
در ســالن همایش دکتر چمــران بیمارســتان قائم (عج)
برگزار شد ،در پاسخ به سوالی درباره ارتباط میان شیوع
و تشدید بیماری صرع با آلودگی هوا ،تصریح کرد :یکی از
عواملی که این بیماری را تشــدید می کند ،مسمومیت با
سرب است که متاسفانه با توجه به آلودگی هوا در مشهد
 ،این بیماری در کودکان مبتال به صرع تشدید می شود.
در ایــن میان دکتر « محســن تفقــدی » معاون پژوهشــی
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در حاشــیه این مراسم به
سوال ما درباره ارتباط آلودگی هوا با تشدید بیماری صرع
پاسخ نداد.
دکتر «جواد آخوندیان» فوق تخصص اعصاب کودکان ،در
حاشیه این مراسم در گفت وگو با خراسان رضوی با تاکید
بر این که آمار دقیقــی از کودکان مبتال بــه بیماری صرع
در استان در دست نداریم ،اظهار کرد :متاسفانه مطالعه
عمومی روی این موضوع انجام نشده است.

بهبودی نیا

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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ابتالی یک درصدی جمعیت
کودکان استان به بیماری صرع

آلودگی هوا در مشهد عامل تشدید صرع

گزارش جلسه

خبر مرتبط

کاهش 26.5درصدی ورود خودروهای شخصی به خیابان شیرازی
همچنین به گزارش پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشهد" ،سید مهدی
امامی میبدی"مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
از کاهش ورود خودروهای شخصی به خیابان شیرازی با اجرای مسیر ویژه
خط  3بی آر تی خبر داد و گفت :ایجاد خطوط ویژه اتوبوس ،نشانه توجه به
حمل و نقل عمومی اســت و این اقدام سبب میشــود استقبال شهروندان
از اســتفاده از این نوع وســیله حمل و نقــل افزایش پیدا کنــد.وی افزود :با
توجه به این مهم مســیر ویژه خط  3بی آر تی از حرم مطهر رضوی تا میدان
توحید ایجاد شــد تا در فاز اول به کاهش تردد خودروهای شهری در مرکز
شــهر به عنوان یکی از مراکز آلودگی مشهد کمک شــود.وی تصریح کرد:
با اجرای این پروژه شــاهد کاهش حضور خودروهای شــخصی در خیابان

شیرازی هســتیم به گونهای که تردد خودروها در این مسیر  26.5درصد
کاهش پیدا کرده اســت.امامی میبــدی گفت :طبق اطالعات اســتخراج
شده از دوربینهای نظارت تصویری و طرح ترافیک  23آبان ماه  13هزار
و  647دستگاه خودروی شخصی وارد خیابان شیرازی شدند که این رقم
یک هفته بعد از آن یعنی  30آبان ماه به  10هزار و  787دستگاه خودروی
شخصیرسید.ویبیانکرد:همچنینورودخودروهایشخصیبهزیرگذر
حرم مطهر رضوی از بست شــیرازی نیز کاهش  36درصدی داشته است؛
به گونهای که سهشنبه هفته گذشــته  33هزار و  585خودرو وارد زیرگذر
شیرازی از این بست شــدند که این رقم در روز گذشــته به  24هزار و 630
دستگاه خودرو رسید.

اجرای طرح ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد از طریق واحد سیار کاهش آسیب
مدیر ســامت روانی ،اجتماعی و اعتیــاد معاونت
بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی مشهد با اشاره به
اجرای طرح خدمات کاهش آسیب اعتیاد از طریق
واحد ســیار کاهــش آســیب در مراکز زیر پوشــش
دانشــگاه اظهار کرد :این برنامه بــه صورت پایلوت
از اواخر سال گذشــته در سه دانشــگاه کشور آغاز

شــده اســت.به گــزارش وب دا ،دکتر نــدا اخروی
خاطر نشــان کــرد :این برنامــه در مراکــز پرخطر و
حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد اجرا می شــود.وی خدمات کاهش آسیب
ایــن برنامــه را شــامل توزیع ســرنگ و سرســوزن،
توزیع اقالم مرتبط یا برنامههای کاهش رفتارهای

پرخطر جنسی ،ارائه خدمات حمایتی مانند توزیع
غذای گرم ،چای ،بستههای آموزشی ،توزیع لباس
و بستههای بهداشت فردی ،انجام مشاوره ،اجرای
برنامههای آموزش گروهی ،انجام تستهای سریع
تشــخیصی بیمــاری هــا از جملــه HIV AIDS/و
درمانهای ساده عالمتی ذکر کرد.وی اظهار کرد:

گروه هدف این برنامه افــراد کارتن خواب مصرف
کننده مواد مخدر هستند و خدمات در پاتوقهای
این افراد ارائه میشــود.وی افــزود :در این برنامه
یک دســتگاه خودرو ون به کارگیری می شــود که
داخل آن بنا به نیاز طراحی و از آن بهرهبرداری می
شود .وی خاطر نشان کرد :تیم مراقبان بهداشت
مســتقر در این خودروهــا ،خدمات مورد نیــاز را به
گروه هدف ارائه میکند.

عضوهیئتعلمیدانشگاهعالمهطباطباییگفت:اگرچه
تا امروز قوانینی در زمینه کودک آزاری وضع شــده اســت
اما اصالح و افزایش ایــن قوانین جزو ضروریات به شــمار
میرود.بهگزارشخراسانرضوی،نشست"کودکبیپناه
من" باهدف بررسی پدیده کودکآزاری ،ظهر روز گذشته
با حضــور تعدادی از اســتادان و دانشــجویان در دانشــگاه
فردوسی مشهد برگزار شــد .در ابتدای این مراسم شهین
اولیاییعضوهیئتعلمیگروهروانشناسیدانشگاهعالمه
طباطبایی گفت :امروز ما شــاهد اجرای محــدود قوانین
درزمینه کودکآزاری در کشــور هســتیم و در این زمینه با
ضعفهاییروبهروییمکهبایداصالحشود.ویخاطرنشان
کرد :باید بپذیریم یکی از انواع آزارهای کودکان ،آزارهای
جنسیاستکهدرکشورمابنابهدالیلیبیشتراینتجاوزها
مخفی باقی میماند و از طرفی موضوع پیشگیری از تجاوز
و خشونت علیه کودکان در کشور ما تا حدود زیادی نادیده
گرفتهشــده اســت.در ادامه دکتر معیدفر جامعهشناس و
استادپیش کسوت دانشــگاه ،درباره پدیده کودک آزاری
گفت:وقتیصحبتازکودکآزاریبهمیانمیآید ،تعداد
زیــادی از افــراد جامعه آزار جنســی کــودکان را بــه خاطر
میآورند درصورتیکه آزارهای عاطفی و تنبیههای بدنی
خشن نیز جزو کودک آزاری به شمار میآید و با این تعریف
بایدبهاینپدیدهناگوارتوجهکردوتصمیماتیبرایرفعاین
معضلاجتماعیگرفت.ویافزود:پایهواساسرفتارهرفرد
در دوران کودکی او شکل میگیرد و همین رفتار درست یا
نادرستباکودکاناستکهمیتواندیکجامعهرادرآینده
به سمت جامعه ای موفق یا سرنوشــتی تاریک و سرشار از
خشونت ســوق دهد؛ برایمثال فردی که در کودکی آزار
جنسی،عاطفییاجسمیدیدهاست،زمانیکهدرجامعه
جایگاهی اجتماعــی پیدا میکند ،همان نوع خشــونت را
بازتولید میکند و درنتیجه انســانها با جوامعی خشــن و
سرشــار از قتل ،غارت و مشــکالت متعدد رفتــاری روبهرو
خواهندشد.دکترعباسشیخاالسالمی،حقوقدانوعضو
هیئتعلمیدانشگاهآزاداسالمیمشهدبهعنوانسومین
سخنران این مراســم اظهار کرد :برای جلوگیری از ترویج
کودک آزاری ،در سال  1381قانون حمایت از کودکان و
نوجوانان در کشور تصویب شد که شامل چند مادهقانونی
بود اما پس از بررسیهای مجدد قانونگذاران ،این نتیجه
حاصلشدکهاینتعدادمحدودازبندهایقانوننمیتواند
مشــکلی را از مشــکالت مربــوط به پدیــده کــودکآزاری
برطرفکندوبههمیندلیلقانونگذارانواردعملشدند
و قانونی را درقالب  53ماده تنظیم کردند و این قوانین در
مجلس شــورای اســامی در حال تحلیل و بررسی است.
شیخاالســامی افزود :اگرچــه مجــازات میتواند قدرت
یقابلتوجهیدراینبخشداشتهباشدامانکته
بازدارندگ 
اینجاستکهمابایدبهجایوضعمجازاتجدیدوباالبردن
عناوینمجازات،بهدنبالروشهایکاربردیترباشیم،زیرا
وضع قوانین جدید جز اضافه شدن تعداد زیادی پرونده بر
پروندههایقبلدرمحاکمقضایینتیجهدیگریندارد.

چهرهها وخبرها
رئیس بسیج علمی خراسان رضوی:

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا خبر داد:

ارسال کمک های قرارگاه شمال شرق برای زلزله زدگان

کمکهایغیرنقدییگانهایقرارگاهمنطقهایشمالشرقنیرویزمینیارتشاز
پادگانآمادوپشتیبانیمنطقهشمالشرقدرمشهدبهمناطقغربکشورارسالشد.به
گزارشروابطعمومیقرارگاه«امیر رضاآذریان»فرماندهقرارگاهمنطقهایشمالشرق
نزاجاضمنتسلیتبههموطنانعزیزدراستانکرمانشاه،ازارسالکمکهاینقدی
خودجوشاینیگانخبردادوگفت:تعدادیازهمکارانمانبهصورتخودجوش،اقدام
بهجمعآوریهدایاینقدیوغیرنقدیکردندکهتااینلحظهچهاردستگاهتریلیبهمنطقهاعزاموامروزهم
سه دستگاه از مشهد مقدس اعزام خواهد شــد .همچنین در روزهای آینده نیز این کار ادامه خواهد داشت.

گزارش جلسه
خبیری

معاون اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی
استاندار خراسان رضوی:

اشتغال  ،تولید و کاهش
آسیب های اجتماعی اصول
اساسی کشوراست

معــاون اجتماعــی ،سیاســی و امنیتــی اســتاندارگفت :
هم اکنون توجــه به اشــتغال  ،تولید و کاهش آســیب های
اجتماعی از اصول اساسی در کشور است لذا نباید اصول
را فراموش کنیم و به فــروع بپردازیم.به گزارش خراســان
رضوی "سید جواد حســینی" روز گذشــته در گردهمایی
فرماندهان بسیج ومتصدیان گزینش سازمان ثبت احوال
کشورکهدرمشهدبرگزارشد،افزود:امروزبایدبرایتوسعه
ورشدجامعهانسانهاییدرزمینههایگوناگوناجتماعی،
سیاسی،دینی،هنریواخالقیتربیتشوندتاجامعهتمام
ساحتی شکل بگیرد.وی با بیان این که دولت خدمتگزار
نیز خود را مبــرا از خدمت به مــردم نمی دانــد اظهارکرد:
گزینشــگران بایــد با هوشــیاری عمــل کننــد و نگذارند از
ورود نیروهای کارآمد که برای ســازمان ها ضروری است،
جلوگیری شود.حســینی تصریح کرد :این هنر گزینشگر
استکهدرعینانتخابنیروهایشایستهبرایسازمان،به
گونهایرفتارکندکهراهبرنیروهایتوانمندوکارآمدبسته
نشود.همچنیندرادامهاینگردهمایی"حمیددرخشان
نیا"معاونوزیرورئیسسازمانثبتاحوالکشورنیزگفت:
احترامبهاربابرجوعوحفظآبرویانسانهابایدازاساسی
ترین شاخص های مسئوالن گزینش باشد.وی با اشاره به
این که گزینشگران باید با حفظ حرمت و آبروی انسان ها و
باقضاوتبهدورازغرضورزی،افرادراانتخابکنندافزود:
یکبرخوردنامناسببامردمنگرشآنهارانسبتبهنظام
تغییرمیدهد؛لذابرایرشدورسیدنبهتوسعهبایداخالص
داشــته باشــیم.وی اضافه کرد :مردم نباید اعتمادشان را
به کارگزاران از دست بدهند چرا که اعتماد در طول زمان
به وجود می آید ولــی در یک لحظه از بین مــی رود.رئیس
سازمان ثبت احوال کشورگفت :ریاکاری به اسالم و نظام
آسیب می رساند لذا مراقب باشید انسان هایی با ریاکاری
جای انسان های پاک را نگیرند زیرا اگر انسان های خدوم
ازصحنهکنارروند،آسیبزیادیبهجامعهواردخواهدشد.

مسابقاتروباتیکوپُلماکارونیدراستانبرگزارمیشود
نرضویازبرنامهریزیبرایبرگزاریمسابقاتروباتیکوپل
رئیسبسیجعلمیخراسا 
ماکارونیهمزمانباهفتهبسیجخبرداد«.مجتبیتنها»بهتسنیمگفت:برنامهدرنظرگرفته
شدهبامحوریتهفتهبسیج،مسابقهاستارتآپدراستاناستکهباتالشمسئوالناین
سازمانبرگزارخواهدشد.ویگفت:افتتاحپایگاهعلمیازدیگربرنامههایسازمانبسیج
علمی استان در هفته بسیج است .وی تصریح کرد :برگزاری نشست مشترک دانشگاه و
صنعتبرایارتباطایندوسازمانباهمبراینخبگانومخترعاناستانازدیگربرنامههایدرنظرگرفتهشده
توسطسازمانبسیجعلمیاستانخراسانرضویدرهفتهبسیجاست.

هواشناسی کاهش دما به  5درجه زیر صفر و بارش برف و باران در

استان را پیش بینی کرد

شروع زمستانی آذر
خبیری /اداره کل هواشناسی برای بیشتر نقاط استان کاهش
دمای هوا تا 10درجه ســانتی گراد ،بارش باران وبرای نقاط
کوهستانی بارش باران وبرف ،کاهش دمای هوا تا پنج درجه
زیر صفرواحتمال سیالبی شدن مسیل ها را پیش بینی کرده
اســت".یحیی قاینی پــور" رئیــس اداره پیش بینــی اداره کل
هواشناسی استان در گفت وگو با خراسان رضوی گفت :طبق
بررسی نقشــهها و مدلهای هواشناسی از روزگذشته استان
تحت تاثیر امواج سامانه فعال در نواحی غربی کشور قرار گرفته
اســت که پیش بینی می شــود ضمن افزایش ابرناکی شــاهد
وزش باد نسبتا شدید توأم با گردوخاک(به ویژه در نوار شرقی)
و نیز رگبارهای پراکنده در غرب استان باشیم .وی افزود :نفوذ
وگسترشتدریجیاینسامانهموجبمیشودکهازعصرامروز
(پنج شنبه) بارش ها به شکل رگبار توام بارعدوبرق در استان
آغاز شــود و به طور متناوب تا اواســط هفته آینده ادامه داشته
باشد.وی اضافه کرد :گسترش بارشها از بعداز ظهر امروزپنج
شنبه به شکل رگبار توام با رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ)
از نواحی غرب و جنوب غرب استان خواهد بود .
وی با بیــان این که از اواخــر وقت فردا جمعه با نفــوذ جریانات
شمالی ،شــاهدکاهش قابل مالحظه دما (بین  8تا  10درجه
ســانتی گراد) خواهیم بــود ،اظهارکرد :براین اســاس ضمن
ماندگاری هوای ســرد طی هفتــه آتی ،دمای حداقل شــبانه
در نواحی سردسیر و کوهستانی اســتان به کمتر از پنج درجه
ســانتی گراد زیر صفــر نیز خواهــد رســید.قاینی پــور گفت:
همچنین از روز شنبه بارشها در نواحی سردسیر و کوهستانی
تبدیل به برف خواهد شــد.رئیس اداره پیــش بینی اداره کل
هواشناسی استان افزود :پیش بینی می شود بیشترین حجم
بارش ها از اواخــر وقت روز جمعه تا قبل از ظهر روز یک شــنبه
صورت گیــرد.وی با بیــان این کــه با توجــه به رگبــاری بودن
بارشها طی فعالیت این ســامانه احتمــال آبگرفتگی معابر و
سیالبی شدن مسیلها در استان وجود دارد ،اظهارکرد :طی
مدت فعالیت این سیستم جوی ،در محورهای سردسیر بارش
برف و باران ،وزش باد نسبت ًا شدید تا شدید ،لغزندگی و کاهش

دید باتوجه به تشــکیل مه ،بارش و کــوالک و احتمال اختالل
در سیســتم حمل و نقل اســتان وجود دارد.قاینــی پور گفت:
همچنین آسمان امروز (پنج شنبه) شهرستان مشهد قسمتی
ابری به تدریج ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و در بعضی
ساعات به ویژه در ساعات عصر و شب رگبار پراکنده و احتمال
رعد و برق و گاهی وزش باد نسبتا شدیدپیش بینی می شود.
دمای هوای امروز مشهد در گرم ترین زمان 20درجه سانتی
گراد است که در ســردترین زمان به شــش درجه سانتی گراد
کاهش پیدا خواهد کرد.
همچنین براساس اطالعات ایســتگاه های سنجش آلودگی
مرکز پایش آالینده های زیســت محیطی شــهرداری مشهد،
کیفیت هوای روزگذشته مشهد برای شانزدهمین روز در آبان
ماه در وضعیت ناسالم و هشدار قرارداشت.

•برخورد با  250خودروی سنگین دودزا
همچنیــن بــه گــزارش پایــگاه اطال عرســانی شــهرداری
مشــهد"محمد پذیرا" مدیر محیط زیســت شــهری شهرداری
مشــهد از برخورد با  250خودروی ســنگین دیزلی دودزا در
شهر مشهد طی هفته گذشته خبر دادوگفت :افزایش بیرویه
تولید خــودرو ،اســتفاده از خودروهای شــخصی و همچنین
معاینه فنــی نشــدن خودروهــا از عللی اســت که بــه افزایش
آلودگــی هوای شــهر دامــن میزنــد.وی اضافه کــرد :در این
بین باید راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد
خودروها به ویژه خودروهای سنگین دیزلی اتخاذ شود؛ یکی
از این راهها استفاده از گشتهای کنترل آالیندههای زیست
محیطی در شهر است که هم اکنون پنج گشت در نقاط مختلف
شهر فعال است.وی گفت :این گشتها با خودروهای دودزا و
همچنین با خودروهای سنگین دیزلی نیز برخورد میکنند.
پذیرا افزود :در این زمینه طی هفته گذشته با  250خودروی
سنگین دیزلی که دودزا بودند برخورد شــد .البته در کنار آن
برای خودروهای ســبک دودزا نیز توســط گشتهای کنترل
آالیندههای زیست محیطی اعمال قانون میشود.

مدیرعامل موسسه معلوالن امام جواد(ع):

از بی مهری های بهزیستی گالیه مند هستیم

مدیرعامل موسســه معلوالن امام جواد(ع) بــا گالیه از بیمهریهای مســئوالن گفت:
سازمانبهزیستیپنجبرابرهزینههایمعقولبرایمجموعههایتحتپوششمستقیم
خود هزینه میکند و متاســفانه به موسســات مردمی نگاهی نامهربانانــه دارد .از همه
مسئوالندرخواستاجرایعدالتوبرابریرادرتمامحوزههاوبخشهاداریم.بهگزارش
روابطعمومیموسسهمعلوالنامامجواد(ع)«محمدرضابافقیزاده»سهشنبهاینهفته
درنشستخبریخودبااصحابرسانه،اظهارکرد:هزینههایساالنههرمعلولدرمراکزمردمیاز 1.5تا2.5
میلیونتوماناست؛دراینمرکزبهطورمیانگیناینهزینهبرایهرمعلولساالنهحدوددومیلیونتوماناست.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد

کلینیکویژهبیمارستانشهیدهاشمینژاد
تا پایان سال به بهره برداری می رسد

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،از بهره برداری از پروژه کلینیک ویژه این مرکز تا پایان
امسال خبر داد.
به گزارش وب دا ،دکتر سید محمد موسوی گفت :پروژه کلینیک ویژه
بیمارســتان شــهید هاشــمی نژاد با هدف دسترســی مردم منطقه به
خدمات تخصصی و فوق تخصصی از ســال  ۹۴در مســاحت سه هزار و
 ۶۰۰متر مربع آغاز شده است.
وی خاطر نشــان کرد :با بهره برداری از این پــروژه  ۶۰درمانگاه در آن
مستقر خواهد شد و عالوه بر آن خدمات دندان پزشکی و شیمی درمانی
نیز به بیماران ارائه می شود.
موســوی تصریح کرد :این کلینیک به گونه ای طراحی شــده است که
عالوه بر شــرایط مناســب برای آمــوزش دانشــجویان ،در آن امکانات
مرتبط با درمانگاه ها از جمله رادیولوژی ،نوار قلب ،اتاق گچ ،داروخانه
و خدمات پانسمان نیز ایجاد می شود.
وی هزینه اجرای این پــروژه را  ۷۰میلیــارد ریال بیان کــرد و افزود :با
بهره برداری از این کلینیک ویژه ،گام مهمی در جهت خدمات رسانی
به مردم منطقه برداشته خواهد شد.

•پیشرفت  ۳۵درصدی بیمارستان  ۳۲۰تختخوابی
هاشمی نژاد
موســوی به پروژه در حال ساخت بیمارســتان  ۳۲۰تختخوابی شهید
هاشــمی نژاد اشــاره کرد و افزود :این پروژه در فضایی حدود  ۳۲هزار
متر مربع در حال ســاخت اســت و تا کنــون  ۱۵میلیارد ریــال برای آن
هزینه شده اســت .رئیس بیمارستان شهید هاشــمی نژاد اظهار کرد:
بیمارســتان جدیــد دارای  ۲۴بخش تخصصــی و عمومــی ۴۱ ،تخت
آی.سی.یووسی.سی.یووهمچنینکلینیکویژهمجهزبا ۴۸درمانگاه
است.وی با اشاره به پیشینه ســاخت بیمارســتان جدید هاشمی نژاد
مشهد گفت :عملیات ساخت این بیمارستان از ســال  ۱۳۹۰زیر نظر
وزارت مسکن و شهرســازی آغاز شد که تا ســال  ۹۶پیشرفت فیزیکی
آن از شــش درصــد فراتر نرفــت.وی خاطــر نشــان کــرد :از خردادماه
امسال که عملیات ســاخت این بیمارستان به دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد و با رعایت اســتانداردهای ایمنی واگذار شد ،پروژه از پیشرفت

باالیی برخوردار بوده است.موســوی ادامه داد :بیمارستان قدیمی با
 ۳۲۰تخت به دلیل فرســودگی و قدیمی بودن پس از بهــره برداری از
بیمارستان جدید ،تخریب و به فضای سبز تبدیل خواهد شد.
رئیس بیمارســتان هاشــمی نــژاد مشــهد ،ضریب اشــغال تخــت این
بیمارستان را در شرایط کنونی بیش از  ۹۰درصد بیان کرد.
موسوی بر لزوم اتمام عملیات ســاخت بیمارستان جدید هاشمی نژاد
با توجه به فرسودگی بیمارستان قدیمی که تنها بیمارستان دولتی در
منطقه محروم مشهد اســت و  1.5میلیون نفر از جمعیت را زیر پوشش
دارد ،تاکید کرد.

• مجتمع فرهنگی شهید هاشمی نژاد مشهد به دانشگاه
علوم پزشکی واگذار شد
رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشــهد گفت :مجتمع فرهنگی
شهید هاشمی نژاد به دانشگاه علوم پزشکی مشــهد واگذار و استفاده
از امکانات این مجتمع توســط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی نیز بالمانع و میسر شد   .
دکتر سید محمد موسوی افزود :این تصمیم طی توافق انجام شده بین
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار مشهد اتخاذ
شد.وی اظهار کرد :این مجتمع از ابتدا متعلق به دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد بود که در ســال  ۱۳۷۵طبق توافقــی مقرر شــد اداره فرهنگ
و ارشــاد اســامی این مجتمع ناتمام را تکمیل و تا ســال  ۱۳۹۰برای
برنامه های فرهنگی خود از آن استفاده کند.
وی گفت :پس از اتمام مهلت قرارداد ،اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خراسان رضوی حاضر به واگذاری این ملک به دانشگاه علوم پزشکی
نبود که با توجه به ساخت بیمارستان جدید شهید هاشمی نژاد تاکنون
بارها برای تخلیه این مکان اقدام شد.موســوی افزود :بر اساس توافق
مقرر شد تمام واحدهای وابســته در مجتمع شهید هاشمی نژاد تخلیه
شــود اما کتابخانه آن با هماهنگی امور کتابخانه ها به صورت مشترک
مورد اســتفاده قرار گیرد.وی اظهار کرد :همچنین ســالن نمایش این
مجتمع در صورت نیاز با درخواســت قبلی به صورت رایگان در اختیار
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار خواهد گرفت.

