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اجتماعی

معاون دادستان مشهد:

معاون دادســتان مشــهد گفت :دســتگاه قضایی کشور
شرایط یکســانی را برای قضات مرد و زن قرار داده است
و حــدود  900قاضی زن در کشــور مشــغول بــه قضاوت
هســتند که  ۱۲درصد از این تعداد سهم استان خراسان
رضوی اســت .نیره عابدین زاده در گفت و گــو با فارس با
بیان این که در قانون جمهوری اسالمی ایران منعی برای
قضاوت زنان وجود ندارد ،اظهار کرد :در جایی گفته نشده
است که زن نمی تواند قاضی باشــد و در سیستم قضایی
کالن کشــور منعی برای قضاوت زنان وجــود ندارد .وی
افــزود :از طرفی ما اختــاف نظرهای فقهی هــم داریم،
برخی از فقها قضاوت زنان را در برخی از امور و برخی نیز
قضاوت بر کلیه حقوق را قائل هســتند .وی تصریح کرد:
دوره های کارآموزی هم که برای قضات برگزار می شود
برای زنان و مردان یکسان است.

گوناگون

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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 12درصد از  900قاضی زن کشور
در خراسان رضوی فعالیت می کنند
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مهر تایید فرمانداری مشهد بر
مصوبه کاهش زمان صدور پروانه
ساختمانی به 3روز

گزارشی از مرکز مالقات والدین با فرزندان طالق

مالقاتشیرینپسازجداییتلخ
معاون دادگستری استان :گسترش مراکز مهر خانواده در دستور کار دستگاه قضایی است

گزارش
محمد حسام مسلمی

مدیرکلبیمهسالمتاستاناعالمکرد

تاخیر یک ساله در پرداخت
مطالبات برخی موسسات طرف
قرارداد بیمه سالمت

مدیرکل بیمه ســامت خراســان رضوی گفت :پرداخت
صــورت حســاب هــای مطالبــات برخــی از موسســات
طرف قرارداد بیمه سالمت در اســتان همچنان با تاخیر
یک ســاله مواجه اســت .به گــزارش ایرنا ،دکتــر علیرضا
رمزی افــزود :مطالبات خرداد  1396بخش ســرپایی و
بستریموسساتطرفقراردادبیمهسالمتشاملمطب
پزشکان و بیمارستان های خراسان رضوی پرداخت شده
اســت ،مطالبات بهمن  1396داروخانه ها نیز پرداخت
شده اســت و از آن تاریخ مطالبه ای وجود ندارد .وی کل
مطالبــات موسســات طرف قــرارداد بیمه ســامت را در
خراسان رضوی هزار و  180میلیارد ریال در ماه اعالم و
بیان کرد :امیدواریم با تامین منابع ،مطالبات موسسات
طرف قرارداد بر اساس اولویت یعنی ابتدا داروخانه ها و
بیمارستان های دولتی و دانشگاهی و سپس سایر مراکز
پرداخت شود.

مدیردانشجوییدانشگاهعلومپزشکی

مشهدخبرداد:

بازسازی خوابگاههای دانشجویی
علوم پزشکی مشهد درتابستان

مدیر دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت:
بهســازی و بازســازی خوابگاههــای دانشــجویی تحــت
پوشش این دانشگاه در فصل تابستان در دستورکار قرار
گرفته است .به گزارش ایسنا ،امیررضا صالح مقدم اظهار
کرد :بر این اســاس رنگ آمیزی خوابگاه هــای بهار ۱،۲
و  ، ۳تعمیر چند واحــد از خوابگاه قائم و بازســازی کامل
خوابگاه بوســتان در دســتور کار قرار گرفت .وی افزود:
مراحل بازســازی و تعمیرات تا پایان شهریور ۹۷به اتمام
خواهد رســید و با همکاری همــکاران اداره خوابگاه ها ،
امور پشتیبانی و دیگر مســئوالن ،تمام تالش خودمان را
خواهیم کرد تا قبل از شــروع ترم آینده مراحل بازســازی
و تعمیــرات به پایــان برســد و خوابــگاه ها بــرای پذیرش
دانشجویان قدیم و ورودی جدید به موقع آماده شود.

•اشتباهات ما و حال و روز فرزندمان

مادر ایــن کودک دو ســاله که در ســالن نشســته و
منتظر دیدار پــدر با فرزندش اســت با مــا همکالم
می شــود .زل زده به مالقات عاشــقانه پدر و فرزند
و با چشــمانی اشــک بــار از دیــدن ایــن صحنه می
گوید :قبول دارم که اشــتباهات هــر دوی ما باعث
شــد که کارمان به طالق بینجامد؛ هر وقت صدای
خودرویی می آید ،فرزندم به سمت پنجره می دود و
فکر می کند پدرش است که به خانه برگشته ...این

عکس :میثم دهقانی

روی نیمکت داخل سالن نشســته است و بیقراری
می کند ،هر از گاهــی هم از جایش بلند می شــود
و در داخل ســالن راه می رود ،منتظر کســی است
که خیلی وقت اســت او را ندیده ...ناگهان صدای
کودکی را از راه پله ها می شنود و به سرعت خودش
را به ورودی سالن می رساند .مادری بچه ای حدود
دو ساله در بغل دارد و از پله ها باال می آید .به محض
مشــاهده کودک با صدای بلند می گوید« :ســام
بابایی ،قربونت بشم ،بیا بغل بابا ،بدو»
بچه را از مادرش می گیرد با بغضی که حاال ترکیده
و چشــمانی که پر از قطرات اشک اســت .زن و مرد
در نیمکــت های ســالن می نشــینند ،چنــد ماهی
اســت کــه از همدیگر طــاق گرفته انــد و حضانت
کودک نیز با مادر است که حاال او را به مرکزی به نام
«مهر خانواده» -که مرکزی بــرای تبادل و مالقات
فرزندان طــاق با والدین شــان اســت -آورده تا با
پدرش مالقــات کند .مســئول مرکز هــم نظاره گر
رفتار پدرو مادر اســت تــا بحث و جدلــی بین آن ها
ایجاد نشود؛ مرکزی در خیابان دانشگاه مشهد که
برای اولین بار در کشور به جای کالنتری های محل
برای مالقات فرزندان طالق راه اندازی شده است.
به گزارش «خراســان رضوی» ،یک نصف روز را در
مرکز «مهــر خانواده» در خیابان دانشــگاه مشــهد
می گذرانیم.
این جا فضا را چنان شاداب کرده اند که دیگر خبری
از آن فضای خشن و پر استرس کالنتری برای دیدار
فرزندان با پدر و مادر طالق گرفته خود نیســت .از
زن و مردی که برای مالقات فرزندشان به این مرکز
مراجعه کرده اند اجازه می گیرم کمی با هم گفت و
گو کنیم .پدر ترجیح می دهد وقت بیشــتری را در
کنار کودکش که تــا دقایقی دیگر دوبــاره از او جدا
می شود ،بگذراند.

صحنه ها را کــه می بینم خیلی ناراحت می شــوم،
وقتیبچهازپدرمحرومباشدازهمهامکاناتمحروم
اســت».از او دربــاره وضعیــت مرکــز مهــر خانواده
سوال می کنم که پاســخ می دهد :شنیده بودم که
قبال مالقات فرزندان در کالنتری ها انجام می شد
ولی اطالعی از وجود مرکز مهر خانواده نداشــتم،
محیطی کــه این جا فراهم شــده بهتــر از کالنتری
اســت چرا که بچه می توانــد بازی کنــد و از فضای
کالنتری دور باشد.

•ما این جا خدمت گزاریم
در ادامــه بــا مســئول ایــن مرکــز بــه گفــت و گــو
می پردازیــم« .داغیان» مــی گوید :افــرادی که در
این مرکــز کار می کنند بدون هیــچ منفعت مادی،
وقت خود را برای فراهم آوردن فضایی آرام و بدون
تنش صرف می کنند و به عنوان خدمت گزار در این
مجموعه مشــغول فعالیت اند.از او درباره جزئیات
فعالیت های این مرکز سوال می کنم که پاسخ می
دهد :برابر مــاده  68قانون خانــواده ،تبصره ،41
رئیس کل دادگســتری موظف اســت در هر حوزه
قضایی ،محل یا محل هایی را با فضای متناســب با
روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و
منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون،کار
و رفاه اجتماعی و بهداشــت و درمان یا دیگر مراکز
ذی ربط بــا تعــداد کافــی مــددکار اجتماعــی (به
ویژه زنان) و در صورت نیــاز ،مامور انتظامی ،برای
مالقات اطفال اختصاص دهد.

مشاور شهردار مشهد در امور شهرسازی هشدار داد:

امکان بروز گره ترافیکی میدان کوکا در صورت اقدام عجوالنه
شده،گرهترافیکیدراینمیدانایجادواینموضوعسبب
به مخاطره افتــادن آرامش محیطشــود .وی با اشــاره به
طرح رویکردهای مختلف در خصوص میدان کوکا اظهار
کرد :عدهای معتقدند فضای موجود در میدان کوکا فاقد
ارزش نگهداری است و باید تخریب شود ،آنها پیشنهاد
میکنند وضعیت موجود به فضای ســبز تبدیل شود و در
اختیار محله قرار گیــرد ،در مقابل عدهای بــر این باورند
که بناهای موجود در این میــدان حاصل معماری پس از
ورود عصر مدرنیته به کشور اســت ،پس باید حفظ شود.

مشاور شهردار مشــهد گفت :در صورت اقدام عجوالنه و
تصمیمگیری غیرکارشناســی برای میدان کوکا ،امکان
دارد گــره ترافیکی در این میدان ایجاد شــود .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،سید محمد مهدی
معینی در نشســتی که بــه منظور افزایــش ارتقای کیفی
میدان کــوکا (میدان پژوهــش) برگزار شــد ،افــزود :در
گذشــته مجوز ایجاد برجهای متعددی در اطراف میدان
کوکا صادر و این برجها احداث شــد که بیم آن میرود در
صورتبارگذاریمجددواقدامعجوالنهوغیرکارشناسی

خبر
اجتماعی

طی  25ماه اجرای طرح مشاوره به متقاضیان طالق

 4200زوج در استان از طالق منصرف شدند
معــاون امــور اجتماعــی اداره
کل بهزیســتی خراســان
رضــوی گفــت :طــی  25مــاه
اجــرای طــرح ارائه مشــاوره به
متقاضیــان طــاق توافقــی،
چهار هــزار و  200زوج در این
استان از طالق منصرف شدند.
غالمحسین حقدادی در گفت
و گو با ایرنــا افزود :طی این 25
مــاه اجرای طــرح در خراســان
رضــوی  40هــزار زوج در آن
شــرکت کردند که از این تعداد
حــدود  25هزار زوج دوره کامل مشــاوره را ســپری
کردند و چهــار هــزار و  200زوج به ســازش قطعی
رســیدند .وی افزود :عالوه بر این  1800زوج پیش
از پایان دوره مشاوره از پیگیری برای طالق و شرکت
در ادامه جلسات مشــاوره خودداری کردند و بدون
هیچ گونــه پیگیری قضایــی و امضای فرم ســازش،
به زندگی بازگشــته اند .معاون اداره کل بهزیستی
خراسان رضوی گفت :آغاز اجرای طرح ارائه مشاوره
به متقاضیان طالق توافقی در کشور از این استان بود
و با موفقیت های کسب شده ظرف یک سال اخیر به
عنوان طرح موفق اعالم شــد ،بــه همین دلیل طبق
دســتور شــورای عالی انقالب فرهنگی  10استان
کشور ملزم به اجرای این طرح با هدف کاهش طالق
شده اند .وی افزود :عالوه بر این تعداد ،چهار استان
دیگر نیز به صورت اختیاری هم اکنون مجری طرح

و ارائه خدمات مشــاوره به زوجیــن متقاضی طالق
هستند.

•بیمارستان ها ملزم به گزارش موارد
کودک آزاری هستند

وی همچنین دربــاره موضوع کــودک آزاری گفت:
گزارش مراجعه به بیمارســتان ها با موضوع کودک
آزاری به اورژانس اجتماعی  123الزام قانونی است
و اعالم نکردن آن تخلف محسوب می شود .حقدادی
تصریح کرد :طبق ماده  6قانون حمایت از کودکان
و نوجوانــان مصوب ســال  1392مجلس شــورای
اسالمی اطالع هر مورد کودک آزاری به مقام قضایی
و اورژانس  123در صورت مراجعه به بیمارستان ها
توسط مسئوالن و مدیران بیمارستان الزامی است
اما این الزام قانونی در مورد کودک آزاری اخیر اجرا
نشده است.

آنان خواســتار تبدیل آن به فضاهای شهری پویا هستند،
همچنین گفته شده اســت این محیط میتواند عملکرد
شهری و فراشهری داشته باشــد و فعالیتهای فرهنگی
و اجتماعی در آن شــکل گیرد .مشاور شــهردار مشهد با
تاکید بر اتخاذ رویکردی متفاوت از گذشــته در خصوص
تصمیمگیــری درباره فضاهای شــهری ،تاکیــد کرد :در
رویکرد جدید تالش میشود از خردجمعی کارشناسان
و صاحبان نظر و اندیشه مشهدی استفاده شود تا از اقدام
عجوالنه که باعث تشدید مشکل می شود ،پرهیز شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر
خبر داد:

•مالقات فرزندان طالق با والدین در
فضای پاسگاه و کالنتری مطلوب نیست

وی با بیان این که مرکز مهر خانواده از سال  95در
مشهد راه اندازی شد ،یادآور می شود :اگر دو سال
پیش گذرتان به کالنتری ها و پاسگاه ها می افتاد،
شــاهد دعواهای زن و شــوهرهایی بودید که برای
مبادله و مالقات فرزندشــان به آن جا مــی رفتند و
بچه ها شاهد دعوا و نزاع های داخل کالنتری بودند
که از لحاظ روانی تاثیر سوئی بر آن ها می گذاشت
و مطلوب نبــود ؛ ولی با درایت و تدبیر دادگســتری
اســتان مرکز مهر خانواده برای اولین بار در کشور
راه اندازی شــد که مالقات فرزندان طالق به جای
کالنتری در این مرکز انجام شود.
وی تصریح می کند :در مرکــز مهر خانواده به جای
کالنتری کــه فضای تنــش زا داشــت ،مهدکودک
با اســباب بازی برای کودکان در نظر گرفته شــده
است و در کنار آن اتاق های مشاوره قرار دارد که زن
و شــوهر بتوانند با هم صحبت کنند و اگر نیاز باشد
مشاور و مددکار خانواده مرکز در کنار آن ها حضور
پیدا می کند و سعی می کنیم عالوه بر هدف اصلی
که ایجاد فضایی آرام برای تبادل و مالقات کودک
اســت ،برای بازگشــت والدین به زندگی مشترک
تالش کنیم.

•بازگشت به زندگی مشترک  13درصد
مراجعه کنندگان
مســئول مرکز مهر خانواده با بیان این کــه از زمان

راه اندازی این مرکز بیش از  900زوج برای تبادل
و مالقات کودک در این جا تشکیل پرونده داده اند،
یادآور می شــود :از این تعداد والدین طالق گرفته
که به مرکز مراجعه کرده اند با راهنمایی و مشاوره
مــددکاران  13درصد آن هــا به زندگی مشــترک
برگشته اند.
داغیان به هدف گذاری دادگســتری استان برای
ایجاد هشت مرکز مهر خانواده در استان اشاره می
کند و می گوید :قرار است سه مرکز در مشهد و پنج
مرکز در شهرســتان های اســتان راه اندازی شود،
ضمن این که قضات دادگاه خانواده هر هفته به این
مرکز سرکشی می کنند و راهنمایی و مشاوره های
قضایی برای خانواده ها صورت می گیرد.

•گسترش مراکز مهر خانواده
در دستور کار دستگاه قضایی
معــاون امــور اجتماعی و پیشــگیری از وقــوع جرم
دادگســتری خراســان رضوی نیز در گفــت و گو با
«خراســان رضوی» با بیان این که گســترش مراکز
مهرخانوادهدراستاندردستورکاردستگاهقضایی
قرار دارد ،می گوید :والدینی که از هم طالق گرفته
اند به دلیل پیشــگیری از آســیب هــای احتمالی،
مالقات شان در کالنتری ها صورت نمی گیرد ،چرا
که حضور کودکان در کالنتری ها آثار سوئی برای
آن ها ایجاد می کند .سید امیر مرتضوی راه اندازی
مرکز مهر خانواده را اقدام مثبتی در کاهش دعاوی
والدیــن برمی شــمرد و مــی افزاید :وقتــی والدین
طالق گرفته به جای کالنتری در مرکز مهر خانواده
همدیگــر را مالقات می کنند ،با اقدامات مشــاوره
ای و مددکاری کــه در ایــن مرکز انجام می شــود،
بســیاری از این والدین به زندگی مشــترک بر می
گردنــد و امیدواریم با همکاری دیگــر نهادها مرکز
مهر خانواده گسترش یابد.مجید علیمردانی وکیل
پایه یــک دادگســتری و از فعاالن حقــوق کودکان
نیز در گفــت و گو با «خراســان رضوی» دربــاره آثار
اجتماعی جدایــی والدین در کــودکان می گوید:
جدایی والدیــن دارای اثــر آنی و زودگذر نیســت،
بلکه در تمــام مراحل زندگی فرزنــدان آثار منفی و
زیان بــاری را بر جای خواهد گذاشــت.وی تصریح
می کند :در حضانت مشترک که هر یک از والدین
از حق دیدار برخوردارند ،فرزندان وسیله ای برای
رد و بدل شــدن گالیه والدین قرار می گیرند و اگر
این رد و بدل فرزنــدان در فضایی آرام و بدون تنش
انجام شود چه بسا این دیدارها فضای بازگشت به
زندگی را برای زوجین فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران و شهرســازی شورای اسالمی
شهر مشــهد مقدس گفت :مصوبه شورای پنجم مبنی بر
کاهش مدت زمان صدور پروانه ســاختمانی به ســه روز،
مورد تاییــد هیئت تطبیق فرمانداری مشــهد قرار گرفته
است و به زودی برای اجرا به شــهرداری ابالغ میشود.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد ،
محمــد هــادی مهدینیــا اظهــار کــرد :بدنــه مدیریت
شــهری برای پاســخگویی در کوتاهترین زمان ممکن به
موج احتمالی تقاضا برای ساخت و ساز از آمادگی الزم
برخوردار باشد.

در ماه رمضان انجام شد

کشف  ۳۲تن مواد غذایی
غیر قابل مصرف در مشهد

مدیر ســامت محیط و کار معاونت بهداشــت دانشــگاه
علوم پزشــکی مشهد اظهار کرد :بر اســاس بازرسی ها و
برنامه های نظارتی گــروه های بهداشــت محیط در ماه
مبارک رمضــان ،بیش از  ۳۲تــن مواد غذایــی غیر قابل
مصرف از مراکز تهیه و توزیع جمع آوری و معدوم شد .به
گزارش وبدا ،حسنی یادآور شد :در این مدت بیش از ۲۹
هزار و  ۸۰۰بازدید به همت  ۱۸۵گروه به همراه ۳۳۶
نفر از مراکز تهیــه و توزیع مواد غذایــی و اماکن عمومی
انجام شد.
وی افزود :در این مدت  ۶۷۳متخلف بهداشتی به مراجع
قضایی معرفی شــدند و  ۱۷۸مرکــز تهیــه و توزیع مواد
غذایی تعطیل شد.
وی تعداد آزمایش های میکروبی آب آشامیدنی و استخر
را یک هزار و  ۶۵۷مورد بیان و تصریح کرد :تعداد موارد
کلرسنجی آب آشامیدنی و استخر  ۲۱هزار و  ۹۷۰مورد
بود همچنین در این زمان تعداد شکایات با تماس شماره
۱۹۰و متفرقه مردمی یک هزار و  ۳۱مورد ثبت شد.

اهدای عضو نوجوان مرگ مغزی
به  3بیمار زندگی دوباره بخشید
اهــدای اعضای نوجوان مــرگ مغزی در دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد ،موجب نجات و ادامه زندگی سه بیمار
نیازمند به عضو شد.
به گــزارش وب دا ،مســئول واحــد فراهــم آوری اعضای
پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :در عمل
اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی به نام امیر حسین
نوری مریدار  ۱۳ســاله ســاکن خواف كه از بیمارســتان
امدادی شــهید کامیــاب به واحــد فراهــم آوری اعضای
پیونــدی در مرکز پیوند اعضای دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد معرفی شده بود ،پس از انجام مراحل تأیید مرگ
مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت
عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .
دکتر ابراهیــم خالقی تصریــح کرد :کلیه هــای زنده یاد
امیر حسین نوری مریدار به آقای  ۲۸ساله ساکن خواف
و خانم  ۲۷ساله ساکن تایباد که سالها از نارسایی کلیه
رنج مــی بردند و با دیالیــز تحت درمان بودنــد به صورت
رایگان اهدا و پیوند شد.
وی گفت :کبد ایــن نوجوان مرگ مغزی در بیمارســتان
منتصریه به خانم  ۶۷ساله ساکن فریمان پیوند شد و به
بیمار زندگی دوباره بخشید.

