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مخابرات

دانشگاه علوم پزشکی مشهدازممنوعیت حضورپرسنل مرد دراتاق عمل درصورت درخواست بیمارخانم خبرداد

گزارش

ورود آقایان ممنوع

اتوبوسرانی

معاون بهــره برداری اتوبوســرانی علت اصلــی افزایش
نیافتن ساعات کاری اتوبوس ها را کمبود راننده اعالم کرده
اســت اما از راهکار و مشــکل اســتخدام نکردن راننده هیچ
سخنی نگفته است.
مسئوالن شعار استفاده از وســایل حمل و نقل عمومی
می دهند ،حداقل وضعیت سرویس دهی را منظم کنند .در
ابتدای صبح برای مراجعه به محل کار نیم ساعت انتظار برای
خط  ۹۳اصال قابل توجیه نیست.
 55مینــی بــوس در پایانه اتوبوســرانی در حــال خاک
خوردن است در حالی که ما باید از مینی بوس های فرسوده
استفاده کنیم .چه کسی مسئول است؟ شهرداری و شورای
شهر پاسخ گو باشند.

مهدیعسکری
«اوایل اردیبهشت بود که برای وضع حمل همسرم به
بیمارستان « »...مراجعه کردم .مراقبت و کنترل های
دوران بارداری همسرم به وسیله «ماما» انجام شد و از
طرفی نیز همسرم به شیوه ســزارین زایمان کرد .در
روز عمل قرار بود پس از زایمان ،ماما بر بالین همسرم
حاضر شــود .طبق رویه موجود ،بیمار برای ورود به
اتاق عمــل باید تمام لبــاس های شــخصی را تعویض
کند و با لباس مخصوص اتاق عمل و ارد شود ،بنابراین
منطقی نیســت و نبایــد مرد نامحــرم در اتــاق عمل
(زایشــگاه) حضور داشته باشد .همســرم نیز با علم
به این موضوع به اتاق عمل می رود اما متوجه حضور
دو مرد به عنوان دستیار خانم دکتر  ...در اتاق عمل
می شود و پس از اعتراض به این موضوع با برخورد بد
پزشک مواجه می شود .عالوه بر این که فشار روانی
زایمان ،روی بیمار بوده ،برخورد نامناســب پزشک
نیز مزید بر علت می شود و همسرم که قادر به ترک
اتاق عمل نبــوده در این باره می گوید« :نگذاشــتند
اتاق را ترک کنم .حتی به من کاله اتاق عمل ندادند
تا سرم را بپوشــانم .پزشــک نیز در جواب اعتراضم
با پاســخی تند گفــت :بنشــین ببینم! دکتــر منم نه
آقایان .و نگذاشــت از تخت پایین بیایــم و وقتی دید
گریه می کنم پارچه ای روی سرم انداخت و داروی بی
حســی را تزریق کردند ».اکنون از روزنامه خراســان
درخواســت پیگیری این موضوع برای تکرار نشدن
چنین رفتارهایی را با دیگر بیماران و مراجعان دارم».

یکی از شــهروندان با ارســال این متن بــه روزنامه
خراســان رضوی خواســتار پیگیری ماجرا شد .در
تماس خبرنــگار مــا ،وی اعالم کــرد :وقتی مراتب
گالیه خــود را بــه «ســوپروایزر» بیمارســتان اعالم
کردم وی تنها به این جمله اکتفا کرد که «همکاران
ما خسته بودند ،شما هم سخت نگیرید!»
برای دریافــت توضیحــات بیمارســتان  ...در این
باره ،طی چندین مرحله تماس ،به پاســخ روشنی
از سوی مدیریت بیمارستان که دال بر عذرخواهی
از رفتار یاد شده و وعده تکرار نشدن این رفتار باشد
نرسیدیم و در نتیجه با دکتر «علی اصغر انجیدنی»

با چه زبانی باید به مخابرات اعالم کنیم به پیام تبلیغاتی
نیازی نداریم؟ چــرا هر روز وقت و بی وقــت پیامک تبلیغاتی
برای ما ارسال می شــود؟ هر چقدر هم که به امور مشترکین
مراجعه می کنیم کسی پاسخ گو نیست.

سازمانترافیک

چهارراه بولوار توس -ساجدی به شدت نیازمند یک پل
هوایی است .این جا بســیار تصادف می شــود و ترافیک هم
سنگین است.

همراهاول

چرا آنتن دهی همــراه اول در خیابــان خزانه داری27
ضعیف است؟

شهرداری

مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد تماس گرفتیم .وی نیز در ابتدا از ما فرصت
خواست تا به بررسی بیشتر ماجرا بپردازد.
در تماس بعدی خبرنگار ما بــا دکتر انجیدنی ،وی
با بیــان این کــه تحقیقات و بررســی ها نشــان داد
تخلف در بیمارستان ...صورت گرفته است ،اضافه
کرد :با همســر این بیمار جلســاتی برگزار و پس از
آن از مسئوالن بیمارســتان برای ادای توضیحات
دعوت کردیم.
وی با بیان این که قرار بود با دعوت از وی و همسرش
به بیمارســتان ،از آن ها عذرخواهی شــود ،اظهار
کرد :پیگیر این مسئله و دلجویی بیمارستان از این
شهروند خواهیم بود.

•رویه ای اشتباه در برخی بیمارستان ها
وی با اشاره به این که پیگیری های روزنامه خراسان
و همســر این بیمــار منجر بــه اتفاقات خوبی شــد،
افزود :پــس از احضار مدیر بیمارســتان و بررســی
جزئیات ماجرا ،متوجه شدیم روند موجود ،روالی
اشتباه اســت که در برخی بیمارســتان های دیگر

نیــز در جریــان اســت ،بنابرایــن نامــه ای بــه تمام
بیمارســتان هــای اســتان ارســال و رعایــت طرح
انطباق به بیمارستان ها تذکر داده شد.
مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد ادامه داد :در ایــن باره به همه بیمارســتان
ها تذکر داده شــده و به ویژه به بیمارستان  ...تذکر
شدیدیدادهشد،ضمناینکهازمدیربیمارستان،
سوپروایزر ،پزشک و مامای بیمارستان برای ادای
توضیحاتی دعوت شد.
وی افزود :در ابالغ به تمام بیمارستان های استان
این نکته تذکر داده شــد که طبق اســتانداردهای
موجود ملزم به رعایت حقوق بیمار هستند.
وی گفــت :منشــور حقــوق بیمــار در تمــام
بیمارســتان ها وجود دارد که دقیقــا باید رعایت
شــود و بیمــار حــق دارد کادر درمــان را انتخاب
کنــد ،در ایــن میان مثــا ممکــن اســت بیماری
اعالم کند مایل به حضور پزشــک یا دســتیار مرد
در اتاق عمل نیســت و قانون نیز حق این انتخاب
را به وی داده است.
وی بیان کرد :در این باره بیمارستان باید مقدورات

را توضیح دهد و مثال اعالم کند اکنون با محدودیت
و کمبود دســتیار زن در اتاق عمل مواجه هستیم،
ضمن این که در صــورت اصرار مجــدد بیمار ،باید
توســط بیمارســتان تمهیدات دیگری در این باره
اندیشیده شود.

•تغییر در درجه بندی بیمارستان های
متخلف
انجیدنــی در پاســخ بــه این ســوال کــه در صورت
رعایت نکــردن این موارد توســط بیمارســتان ها،
چه تمهیداتی اندیشــیده خواهد شــد ،ابراز کرد:
در صورت رعایت نکردن موارد مذکور ،این مسئله
در اعتبار بخشی بیمارستان لحاظ خواهد شد.
وی با توضیح بیشــتر در این باره ابراز کرد :رعایت
برخی موارد جزو الزامات اعتبار بخشی است و در
صورت رعایت نکردن ،در درجه بندی بیمارستان
که توســط دانشگاه علوم پزشــکی تعیین می شود
تأثیرگذار خواهد بود و این عامل نیز به طور طبیعی
روی درآمدهــای مالی بیمارســتان تأثیــر خواهد
گذاشت.

در انتهای الدن  48زمین بایر بزرگــی به حال خود رها
شده است .لطفا شهرداری منطقه در صورت امکان و پس از
مشخص شدن وضعیت مالکیت این زمین برای ایجاد فضای
بازی و فضای سبز اقدام کند.
چرا به تازگی ورود به شهرداری تا این اندازه سخت شده
اســت؟ مگر شــهرداری مکانی عمومــی برای رســیدگی به
مشکالت مردم نیست؟ پس چرا برای ورود به شهرداری باید
از هفت خان رستم بگذریم؟
در خیابان علیمردانی  ٣٨نبش شــهید گریوانی  ٤یک
زمین خالی قرار دارد که شهرداری چند اصله درخت در آن
کاشته است .از شهرداری منطقه می خواهم با گذاشتن چند
وسیله بازی کودکان ،زمینه استفاده بهتر از این فضا را فراهم
کنند.
دیوار منزلی قدیمی در خیابان عبادی  ...و در مجاورت
دبیرســتان دخترانــه در حــال ریــزش و تخریــب اســت .بــا
137تماس گرفته ایم پس از بازدید فقط یک نوار زرد رنگ آن
جا کشــیده اند و به صاحب ملک هــم فقط اخطــار  15روزه
داده اند اما پس از گذشت یک ماه خطر همچنان وجود دارد
آیا باید حتما مــرگ و میر اتفاق بیفتد و بعد مســئوالن دنبال
مقصر بگردند؟
حدود سه ماه پیش از طرف شــهرداری برای الی روبی
جوی های خیابان  17شهریور کوی شهید صدوقی (چهنو)
اقــدام کردند .از این بابت متشــکریم اما آســفالت گودال ها
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کنده شــده و این گودال ها همچنان محل جمع زباله شــده
است.
خواهش می کنم شــهرداری به برخی مشکالت بولوار
هاشــمیه رســیدگی کند .برای هاشــمیه  67تابلویی وجود
ندارد .چون انتهای این بولوار شــیب اســت حتما به پل عابر
پیاده نیاز دارد .گل کاری ها بیشتر شمشاد است تا گل های
تابســتانی .در راســته این بولوار هــم نیازمنــد نیمکت برای
نشستن هستیم.

آموزشوپرورش

آموزش و پرورش تبادکان اعالم کرده از خرداد ماه دیگر
به معلمان بازنشسته فیش حقوقی پرداخت نمی کنند و باید
از کافی نت فیش حقوقی را دریافت کنند .فکر نمی کنم این
رفتار درست و در شأن معلمان باشد.

متفرقه

شــهرک حجت آباد در جاده کنه بیست سالن ورزشی و
امکانات تفریحی و اتوبوس ندارد.
از زمان مشــکل پدیده معطل شــش میلیون تومان پولم
هستم و هنوز پرداخت نشده است.
لطفا دربــاره پارک کامیون ها در شــهرک پردیس خیام
شــمالی  ۶۳گــزارش تهیه کنیــد آخر شــب ها ایــن محل به
پارکینگ کامیون ها تبدیل می شود.
متأســفانه با این اوضاع بی پولی مــردم ،در مرکز جهاد
دانشگاهی از امتحان دادن دانشجویانی که بدهی به مرکز
داشته باشند جلوگیری می کنند .خواهش می کنم پیگیری
کنید تا آن هایی که مشکل مالی دارند بتوانند مشکل شان
را حل کنند.
مرکز جهاد دانشــگاهی مشــهد دو ترم اســت شروع به
سختگیریدرخصوصشهریهکردهوتاتسویهحسابکامل
اجازه امتحان به دانشــجویان نمی دهــد .این موضوع باعث
فشار اقتصادی و روانی روی دانشجویان شده است .ممنون
می شوم پیگیری کنید.
افزایش  40درصدی هزینــه مهدهای کودک واقعا زیاد
اســت .من کارمند آموزش و پرورش و اجاره نشــین هســتم.
حقوق من قرار است 10درصد اضافه شود ولی کلیه هزینه ها
 30تا  40درصد اضافه شده است .از مسئوالن خواهش می
کنم جلوی افزایش بی رویه قیمت مهدهای کودک را بگیرند.

بهداشتودرمان

ســونوگرافی بیمارســتان فارابی مشــهد با آن عظمت،
تعطیل است و یک کاغذ زدند که ظرفیت تکمیل است .تا کی
این ظرفیت باید تکمیل باشد؟

نیرویانتظامی

برخی قاچاقچیان در بولوار توس  91از پاسی از شب تا
 4صبح با موتور رفــت و آمد می کنند و مواد می فروشــند .از
نیروی انتظامی درخواست رسیدگی دارم.

راهنماییورانندگی

وقتی پلیــس خودروهای خــودش را در پیــاده رو پارک
می کند و اعتراض هم که می کنیم جواب سرباال می دهند و
می گویند ما پلیس هســتیم و هر جــا دلمــان بخواهد پارک
می کنیم ،آیا می توان از مردم توقع رعایت قانون داشت؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار  /باقر خاکزادی

به جای وانت

شاهنامهبیسامان

باکس زباله در ابتدای خیابان ملک آباد  ،شــاهنامه  14وضعیت بســیار
نامرتبی دارد و تخلیــه آن دیر به دیر انجام می شــود .اگر قــرار بر رعایت
فرهنگ شهروندی اســت ،همه باید دست به کار شــویم .هم ما به عنوان
شــهروندان و هم شــهرداری بــه عنوان مســئول نظافــت و رفــت و روب
شــهر .بدون همراهی دو جانبه نمی توان راه به جایی برد .انتظار داریم
برای منطقه محروم شاهنامه بیشتر همت و بیشــتر از قبل به این منطقه
رسیدگی شود.

خبر
محمد امین شرکت اول

کمبود دارو ،این بار برای
مکمل های نوزادان
یکمقاممسئول:داروخریداریشدهوبه
زودیبینپایگاههاتوزیعمیشود
«وقتی به مرکز بهداشت موســوی قوچانی مراجعه کردم با
برگه ای روی در آسانســور این مرکز مواجه شــدم ،نوزادها
چه گناهــی کرده اند کــه دارو ندارنــد ،به ویژه ایــن داروها
که بــرای نوزادهــا اساســی اســت و در صورت اختــال در
مصرف شان مشکالتی را در آینده برای آن ها به همراه دارد.
لطفا از مسئوالن پیگیری کنید تا چه زمانی قرار است به این
منوال دارو موجود نباشد».

چندی اســت موضوع کمبود برخی اقالم دارویی توســط
شــهروندان از طریق ســامانه های ارتباطــی صفحه حرف
مردم به دســت ما می رســد که در یکی از این موارد کمبود
داروهایتقویتیوموردنیازنوزاداندرمراکزبهداشتیشهر
مطرحشدهبودوازهمینرو،برایپیگیریموضوعبارئیس
گروهمنابعمعاونتبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیمشهد
گفت و گو کردیم .دکتــر «رضا افتخاری» بــا تصریح بر این
موضوعکهکمبودایجادشدهبهعلتمشکلدرزمینهخرید
داروتوسطدانشگاهعلومپزشکیبوده،میافزاید:باعنایت
بهمشکالتاداریومالیدرچندماهگذشتهوباتوجهبهاین
که دانشــگاه نهادی دولتی اســت و خریدها باید به صورت
مناقصه ای صورت گیرد ،تهیه مجدد اقــام دارویی کمی
زمان بیشــتری برد.وی با بیان این که شهرستان مشهد5
منطقهداردواینپایگاهیکیاز 137مرکزوپایگاهبهداشتی
ودرمانیمنطقه 3شهرستانمشهداست،ادامهمیدهد:
اکنون مکمل ها خریداری و توزیع آن در مراکز انجام شده
استوتوسطاینمراکزبهمروربینپایگاههانیزتوزیعدارو
صورتخواهدگرفت.افتخاریدرتوضیحنصببرگهروی
در آسانسور نیز گفت :برگه به علت خرابی آسانسور نصب
شــده بود تا مراجعان متقاضی این اقــام دارویی که اغلب
زنانباردارویامادرانبههمراهنوزادانخودهستند،نیازی
بهمراجعهبهطبقهباالبرایپیگیریایناقالمنداشتهباشند
وقبلازمراجعهازنبودایناقالممطلعشوند.

کارکرد هر خودرویی مشــخص اســت؛ کامیون برای حمل بار سنگین،
وانت بار برای حمل بارهای ســبک و ســواری هم که وضعیت مشخصی
دارد .اما انگار عملکرد برخی خودروها با حداکثر توان تغییر کرده است.
در این عکس راننده محترم تا توانسته بر ُگرده خودروی سواری خود بار
قرار داده است .این شیوه باربری عالوه بر این که باعث بروز مشکالت فنی
برای خودرو می شود ،بی تردید باعث بروز تصادف و اتفاقات ناگوار برای
دیگر رانندگان نیز خواهد شد.

پاسخ شهرداری به گالیه اهالی محمدیه از وجود برخی معابر خاکی

تعیین تکلیف آسفالت یا ایجاد پیاده راه
طی هفته آینده
گزارش
رسول دالوری

منزل مــا در بولوار محمدیه اســت .بیــن محمدیه
 10.1و  10.3پیــاده راهــی قــرار دارد کــه مدت
هاســت خاکی اســت و به رغم این که تمام کوچه و
معابر اطراف این معبر آسفالت است ،پیگیری های
فراوان ما برای آسفالت این پیاده راه هنوز به فرجام
نرسیده است .در این مسیر دو مجتمع تجاری قرار
دارد که در خروجی یکی از مجتمع ها و در ورودی
دیگری از این پیاده راه می گذرد و هنوز شهرداری
محترم پس از چندین سال این مسیر را سنگ فرش
نکرده اســت .تاکنون چندیــن نامه به شــهرداری
ارســال و درخواســت مان را مطرح کرده ایم .یکی
از مسئوالن شــهرداری منطقه  12هم در ماه های
آخر سال گذشته مدعی شد با آغاز سال  ،97یکی
از اولویــت هــای مهم مــا ســامان دهی این مســیر
است اما در اوایل فروردین که دوباره به شهرداری
مراجعه کردیم در این باره اظهار فراموشی کردند.
برای این موضوع مهم چندین بار هم با 137تماس
گرفتیم و وعده پیگیری دادند که خبری نشد .از دو
مجتمع تجاری موجود در این مســیر ،یک مجتمع
کامال تعطیــل اســت و در مجتمع دیگر نیــز تعداد
کمی از کســبه حضــور دارند.بــرای پیگیــری این
موضوع با «ســیدوحید هاشــمی» ســخنگو و مدیر
روابط عمومی شــهرداری منطقــه  12تماس می
گیریم .وی بــا بیان این کــه از ابتدای امســال لکه
گیری آسفالت خیابان ها در منطقه  12آغاز شده
اســت ،اضافه می کند :با این وجود آسفالت معابر
و ســامان دهی پیاده راه ها هنوز آغاز نشده است.
وی بیان می کند :برای اجــرای برخی پروژه ها در

منطقه  12در مرحله انتخاب مشاور و برای برخی
دیگر مشغول بررســی پیشــنهادات برای انتخاب
پیمانکاران هستیم.وی اظهار می کند :محمدیه،
محله ای نوســاز با انبوهی از خیابان های آسفالت
نشده و معابری اســت که هنوز سامان دهی نشده
است.سخنگوی شهرداری منطقه  12تصریح می
کند :از ابتدای ســال به رغم پیگیری های فراوان،
هنوز منابع مورد نیاز برای آغاز آســفالت یا سامان
دهی معابر تخصیــص نیافته اســت ،ضمن این که
با توجه به تعدد خیابان های بدون آسفالت و معابر
سامان دهی نشده در محله محمدیه ،فهرست تمام
خیابان ها و معابــر در این محله تهیه و به ســازمان
عمران شهرداری ارسال شــده تا به ترتیب اولویت
در فهرست آسفالت قرار گیرد.هاشمی می گوید:
امســال برنامــه ســامان دهــی بخشــی از معابر و
خیابان های یاد شده در دستور کار است ،ضمن
ایــن کــه ســامان دهــی معبــر محمدیــه  10.1و
 10.3نیز قطعا امســال انجام خواهد شــد.وی با
بیان این که از محل یاد شــده بازدید صورت گرفته
اســت ،می افزاید :طــی هفته آینده پــس از بازدید
مشاور طرح جامع و تفصیلی از معبر مد نظر ،درباره
مسدودســازی این معبــر برای ایجــاد پیــاده راه یا
آسفالت آن تصمیم گیری خواهد شد.

اعتراضکارگرانکارتن مشهد به عدم پرداخت مطالبات
نیک نیت -ماه ســال گذشته بود که شــرکت کارتن
مشــهد به طــور کامل تعطیــل شــد و از همــان روزها
کارگران این کارخانه پیگیر دریافت مطالبات  15ماه
حقوق خود هستند.
تاکنون چند مرتبه تجمعاتی هم در مقابل ساختمان
برخی سازمان ها و نهادها ،از جمله استانداری داشته
اند و هر بار وعده هایی به آن ها داده شده است؛ وعده
هایی که به گفته این کارگران به هیــچ کدام از آن ها
عمل نشده است.
حــال و بعد از چندین بــار پیگیری مطالبــات معوقه،
روز گذشته جمعی از کارگران شرکت کارتن مشهد
و پارت کاغذ ،در مقابل اســتانداری خراسان رضوی
جمع شــدند و پس از آن نیز برای بررســی و پیگیری
موضوع طی نشســتی با معاون اقتصادی استاندار،
به اعالم نظرات و اظهارات خود پرداختند؛ نشستی
که با وعده پیگیری مشــکالت کارگــران و برگزاری
نشســتی در همین باره طی هفته گذشــته بــه پایان
رسید.
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در همیــن زمینــه یکــی از کارگــران این شــرکت به
خبرنگار ما گفت :مســئوالن کارخانه وامــی از بانک
ملت گرفتــه اند و به دلیــل تاخیر در برخــی پرداخت
ها حدود  4.5میلیــارد تومان به بانــک ملت بدهکار
هستند و مدتی است که ظاهرا طبق شنیده ها بانک
ملت بابت این طلبکاری اموال شرکت «کارتن مشهد
» را توقیف کرده است.
وی ادامه داد :بعد از دریافت حکم مصادره همکاران
ما متوجه شــدند تمامی اموال شــرکت توسط بانک
مصادره شده و کاری از دســت آن ها ساخته نیست،
ضمن این که هیئت مدیره شرکت نیز اعالم می کنند
بانک همه دارایی ما را توقیف کرده و هیچ پولی برای
پرداخت حقوق کارگران نداریم.
وی افزود :اکنون هم هیئت مدیــره و بانک با یکدیگر
اختالف نظر پیدا کرده اند و ما باید تاوان این موضوع
را بدهیم ،ضمن این که کارگران این کارخانه دیگر به
دنبال بازگشت به کار نیستند و مهم ترین هدف ما نیز
دریافت مطالبات مان است.
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