خبر
شهری

جامعه

4

شنبه 3شهریور  . 1397شماره3928

در مراسم افتتاح همزمان  5مسجد و
بوستان الله و نرگس در مشهد مطرح شد

قدردانی آیت ا ...علم الهدی
از تقی زاده و شورای شهر

اجتماعی
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وزیر بهداشت در مراسم افتتاح  7پروژه درمانی :

غلظتسیاسیدرمشهدخدمت را بهحاشیهبردهاست
پیشنهاد واگذاری مراکز درمانی به شهرداری

پزشکی قرار می دهیم و بخشی که مربوط به مدیریت
بحراناست،دراختیارشهرداریخواهدبود.

گزارشجلسه
محمد حسام مسلمی

روز گذشته با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی،استاندار،شهرداروفرماندارمشهدوبرخی
از اعضای شورای شــهر ،هفت پروژه درمانی به بهره
برداری رســید .بهره برداری از شش پایگاه سالمت
شــهر و مرکز فرماندهی و کنترل بحران با همکاری
شــهرداری از جمله پروژه هایی بود که با حضور وزیر
بهداشتانجامشد.همچنینبزرگترینبیمارستان
خصوصی تخصصی چشــم پزشکی شــرق کشور از
دیگر پروژه های درمانی در مشــهد بــود که با حضور
وزیر بهداشت افتتاح شــد و به بهره برداری رسید.به
گزارش «خراسان رضوی» ،دکتر سید حسن قاضی
زاده هاشــمی در مراسم افتتاح شش پایگاه سالمت
درمشهدکهروزگذشتهدرمرکزبهداشتشمارهیک
مشهدوبهصورتهمزمانازطریقویدئوکنفرانسبه
بهره برداری رسید ،اظهار کرد :از استاندار ،شهردار
محترم و اعضای شورای شــهر به دلیل همتی که در
ایجاد پایگاه های سالمت داشته اند تشکر می کنم.
ویافزود:راهاندازیپایگاههایسالمتدرروستاها،
حاشیه شــهرها و در تمام مناطق شــهری با داشتن
پروندهالکترونیکسالمتبرایهمهمردم،اقدامی
مهم در زمینه گســترش غربالگری بیماری ها ،ارائه
مراقبت های بهداشــتی و تحقق موضوع پیشگیری
در حوزه سالمت است.وی افزود :واقعیت این است
مشهددرحوزهبهداشتودرمانمشکالتمتعددی
دارد،مابهحداقلدوهزارتختبیمارستانیدیگردر
مشهدنیازداریم ،امیدواریمباراهاندازیپایگاههای
سالمت شهری توسط شــهرداری مشهد که تا پایان
ســال به  20پایگاه افزایش پیدا خواهــد کرد ،مردم
مجبور نباشــند به  2-3بیمارســتانی که در شرایط
خوبینیستندمراجعهکنند.

•غلظتسیاسیدرمشهدخدمترابه
حاشیهبردهاست

وی اظهار کرد :به نظر من آن ها که مســئولیت شان
پررنگتراستسراغحاشیههارفتهاند،ولیواقعیت
این است مشهد به دلیل این که غلظت سیاسی اش
همیشــه در دوره هــای مختلــف زیاد بــوده ،خدمت
در حاشیه قرار گرفته اســت.وی تصریح کرد :مردم
عالقه مند هســتند که خدمــات دریافت کننــد و به
حاشــیه ها توجه نمی کننــد ،من به عنــوان یک هم
والیتیشماافتخارمیکنمبهآنهاییکهقصدشان
فقط خدمــت کــردن به مردم اســت ،شــهر مشــهد
مشــکالت زیادی دارد واین مشــکالت چندین دهه
است روی هم تلنبار شده است ،آن هایی که انقالبی

•وزیر:هیچسهمیدربیمارستان
چشمپزشکیبیناندارم

وخادمواقعیمردمواسالمهستدسعیکنندگرهاز
مشکالت مردم باز کنند  ،مردم را به زندگی امیدوار
کنندواینهمانکارجهادیوعملصالحاست.

•پیشنهادوزیربهداشت بهشهردار

وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت :من
شــخصا معتقدم و اگــر آقــای شــهردار بپذیرند همه
خدماتراماتحویلشهرداریبدهیم،همهبیمارستان
ها،اورژانس،مراکزدرمانی،پایگاههایسالمت؛شما
خدمتکنیدومانظارتمیکنیمچراکهاینکارنمونه
جهانیدارد،اگرمیخواهیدخدماتیکپارچهشهری
داشــته باشــید ،راه حل آن همین اســت و اگر به شهر
مسکوبرویدتمامیبیمارستانهادراختیارشهرداری
اســت.قاضی زاده هاشــمی در ادامه صحبت هایش
با بیان این که در ایران بخــش عمده کار بهداری ها بر
عهدهدانشگاههایعلومپزشکیگذاشتهشدهاست،
افزود :در حالی که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکیوظیفهسیاستگذاریونظارتراداردواداره
بیمارستانهاییهمچونامامرضا(ع)،هاشمینژاد،
حجازیوقائم(عج)کاریسختاست.وزیربهداشت
تاکیدکرد:اگرمیخواهیمکشورآبادیداشتهباشیم،
باید با همدیگر متحد باشیم ،همه دست به دست هم
بدهیم و فرصت سوزی هایی را که داشتیم با وحدت و
همدلیبرایخدمتبهمردم،دین وایرانعزیزجبران
کنیم.وی همچنین در حاشــیه این مراســم در جمع
خبرنگاراندرپاسخبهسوالیکیازخبرنگارانکهآیا
دولتبرایرفعکمبودتختهایبیمارستانیمشهد
برنامه ای دارد ،اظهار کرد :برنامه که هست ولی همه
بایدکمککنندودولتبهتنهایینمیتوانداینمشکل
را حل کند ،دولت اعتبار و توان مالی کافی در اختیار
ندارد .وی تصریح کرد :مشهد یکی از قطب های مهم
اقتصادیکشوراستوبعضیهاهمخوبدرآمددارند
کمککننداینبخشازخدماتدرمشهدایجادشود،
حرفزیادزدهشدهولیدرعملکمتربودهاست.

•همافزاییبرایتوسعهسالمت

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری

نماینده ولــی فقیه در اســتان از اقدامات مدیریت شــهری
در حاشــیه شــهر مشــهد و افتتاح بوســتان هــا در مناطق
کمبرخورداروهمچنینمساجددراینبوستانهاقدردانی
کرد.بهگزارش،Alamolhoda.comآیتا...علمالهدی
دوشنبه گذشــته در مراســم افتتاح همزمان پنج مسجد و
بوستان های بزرگ الله و نرگس که در خیابان پنجتن55
برگزار شد ،اظهار کرد :مجموعه امکاناتی که در این کشور
در عرصه حکومــت و مدیریت به دســت آوردهایم ،به برکت
ایثارگریها و فداکاریهای شــهدا و مقاومــت و پایمردی
خانواده شــهدا بوده اســت .وی افــزود :در عرصه مدیریت
شــهری هم در کنار ســایر مدیریتهای نظام که به وســیله
انتخاب مــردم انجام میشــود ،این موقعیــت کامال لحاظ
میشــود که مجموعه امکانات مدیریتی در جهت توســعه
مراکزعبودیتخداباشد.امامجمعهمشهدبااشارهبهاینکه
منطقهمحرومحاشیهشهرمشهدبههمتشهرداربهکانون
شهرمبدلخواهدشد،گفت:حاشیهشهرمشهداستحقاق
همه گونه خدمات را دارد .بخش عمده شهدایی که تقدیم
اسالمشده،بهاینقشرتعلقداردوازهرنوعخدمتیبهاین
مردم نباید دریغ کرد.آیت ا ...علم الهدی با اشاره به توسعه
مساجد و بوســتانها در حاشیه شهر مشــهد تصریح کرد:
بزرگ ترین اقدام در مقابل مردم ،توسعه آبادیها و عمران
اســت؛ وقتی به این بولوارهای زیبــا و پارکهای باعظمت
چشــم بیفتد ،خوشــحال میشــویم؛ بستر مناســب برای
کودکاناینمناطقوجودنداشته،آنکسکهاینآبادیها
رابهوسیلهنیرویباهمتمدیریتشهریبهعنوانبرکات
نظام نشان میدهد ،مراکز عبودیت و بندگی خداست که
به صورت مساجد در دل تفریحگاهها به وجود میآید .وی
با بیان این که باید از شورا و شهرداری مشهد تشکر کرد که
بیابانیرابهپارکیعظیممبدلکرده،تاکیدکرد:بهعنوان
مرکزتفریحی،درکناراینپارک،مظهربندگیایجادشده
و ذات مقدس پروردگار به عنوان عبادت او به عنوان شــکر
نعمت خود از مدیران با همت ما میپذیــرد؛ از این زحمات
و فعالیتها تشکر میکنیم و امیدواریم مسئوالن ومدیران
شهری ما در جهت توسعه مراکز دینی و مراکز عبودیت در
ایناقداماتفرهنگیموفقباشند.ویتصریحکرد:تفریحو
تفرجونشاطنبایدمانعتاخیرعبودیتماشودوبهتریناقدام
نیزایجادمساجدومراکزعبادیاست.
شهردارمشهدنیزدراینمراسمباتاکیدبرخدماترسانی
بهمناطقکمبرخوردارشهرگفت:مصممهستیمدرطول
ایندورهمدیریتشهریوباهمراهیشورایشهرخدمات
ویژه ای را به مناطق کم برخوردار مشــهد ارائه کنیم ،تا در
پایان دوره از لحاظ فضای شــهری مناطق کم برخوردار با
مناطق برخوردار تفاوتی نداشته باشــد .به گزارش پایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،تقیزادهبهساختمسجد
شــهید کمالی در مجاورت بوســتان الله و نرگس اشــاره و
تصریح کرد :معتقدیم همجواری مســاجد و پارک ها تاثیر
معنویداردودررفتاروزندگیمردمتغییرایجادمیکندلذا
بهساختمسجددرپارکهایشهراقدامکردیم.

اخبار

محمدرضاحیدریرئیسشورایشهرمشهدنیزدر
اینمراسمگفت:رویکردشورایشهرپنجمهمافزایی
بادستگاههایمختلفاستکهدراینزمینهدرحوزه
بهداشت و درمان همکاری هایی را با دانشگاه علوم
پزشکی برای ارتقای ســامت مردم داشته ایم .وی
افزود:ایجادپایگاههایسالمتیکیازظرفیتهای
شهرداری اســت که در مواقع بحران می توان از این
پایگاه ها اســتفاده کــرد.در ادامه دکتــر محمدرضا
دارابی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز با
بیاناینکه دانشگاهعلومپزشکیمشهدازامکانات
مالی کمی برخوردار است ،گفت :ایجاد پایگاه های
سالمت با همکاری شهرداری می تواند مشهد را به
عنوانپایلوتسالمتکشورتبدیلکند.

•پایهاصلیشهرهوشمند،سالمتاست
شهردارمشهدنیزدرادامهاینمراسمبابیاناینکهپایه
اصلیشهرهوشمند،سالمتاستگفت:درموضوع
ســامت هرکاری از دســتم بر بیاید ،انجام می دهم و
معتقدهستمپایهاصلیشهرهوشمندسالمتاست،
اگرسالمتمردمتامیننشودمشکالتدیگرمردمحل
نخواهدشد.تقیزادهخامسیافزود:ماآمادگیداریم
به ســهم خودمان در مشــهد هر اقدام مثبتی را برای
ارتقایسالمتمردمانجامدهیم،منباتوزیعتصدی
گریهامخالفهستم،مااصالدلماننمیخواهددر
حوزهسالمتدخالتکنیم،فقطمیخواهیمحمایت
کنیم،پایگاههایسالمترامادراختیاردانشگاهعلوم

همچنینقاضیزادههاشمیوزیربهداشت،درمان
و آموزش پزشکی روز گذشته در مراسم بهره برداری
از بیمارستان تخصصی چشــم پزشکی بینا حضور
یافت و در این مراسم گفت :من ادعا دارم که سرمایه
گذاری در بخش بهداشت و درمان باالترین بازدهی
را دارد و سرمایه آن برای سرمایه گذاران ظرف پنج
سال بازمی گردد .وی تصریح کرد :من در همین جا
اعالم می کنم من در بیمارستان چشم پزشکی بینا
نه با واسطه و نه بی واســطه هیچ سهمی ندارم ،این
بیمارستان متعلق به همه چشم پزشکان مشهدی
است.وی یادآور شد 30 :سال پیش ساخت چنین
بیمارســتان مجهز چشم پزشــکی در مشهد آرزوی
من بود که برای ساخت آن تالش شد اما به سرانجام
نرســید و مجبور شــدیم به تهران مهاجــرت کنیم و
این اتفــاق در آن جا رقــم خورد 15 ،ســال پیش که
ما بیمارستان چشم پزشکی نور را در تهران افتتاح
کردیم فقط مرحوم آیت ا ...هاشــمی رفســنجانی
برای بهره برداری از آن حضــور یافت اما هیچ کدام
از مســئوالن بهداشــتی و درمانــی دولت بــه دلیل
محدودیت های پیش آمده در مراسم حاضر نشدند.
وی گفت :از اســتاندار خراســان رضوی ،شهردار،
رئیس و اعضای شــورای شــهر مشــهد که امروز در
افتتاح بیمارســتان چشم پزشــکی بینا در این شهر
حضوریافتهاند،قدردانیمیشودوهمینجاتاکید
می کنم که به کمک شهردار و اعضای شورای شهر
برایرفعمشکالتحوزهسالمتمشهدامیدزیادی
بســته ام.همچنین دکتر محمد رضا دارابی رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این مراسم گفت:
افتتاح بیمارســتان تخصصی چشــم بینا از ســوی
بخش خصوصی در راســتای کاهــش تصدی گری
دولت و حمایــت از بخش خصوصی در کالن شــهر
مشهد است.دکتر علیرضا اســماعیلی مدیرعامل
بیمارستان تخصصی چشم پزشکی بینا نیز در این
مراسم گفت :این بیمارستان با هزینه 500میلیارد
ریالی بخش خصوصی دایر شده و ظرفیت مناسبی
برای ارائه خدمات به گردشگران سالمت است.

معاوننظارتمحیطزیستاستاناعالمکرد

اینهفته؛تعیینتکلیفبازگشایی
باغ وحش مشهد

معاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط زیســت
استاندربارهوضعیتادامهفعالیتوبازگشاییباغوحش
مشهدگفت:اینهفتهدرجلسهایباادارهکلدامپزشکی،
وضعیت زیســت گونه ها و بهداشــت محیــط این مجموعه
بررسی می شــود و در خصوص نحوه ادامه فعالیت این باغ
وحشوچگونگیصدورپروانهبهداشتیبرایاینمجموعه
تصمیم گیری خواهد شــد .محمــد عرفانــی در گفت و گو
با ایرنا ،افزود :بــا هدف پایش و کنترل لحظــه ای وضعیت
سالمت گونه های باغ وحش مشهد 60،میکروچیپ روی
حیوانات این مجموعه نصب شده اســت .وی تصریح کرد:
متناسبسازیشمارگونههابافضایزیستیدرنظرگرفته
شدهبرایآنهاودرنهایترساندنفضایزیستهرگونهبه
استانداردها ،افزایش سرانه فضای سبز و دیگر موضوعات
مجموعهباغوحشمشهددرحالپیگیریاست.وییادآور
شــد :به مدیران باغ وحش مشــهد از اردیبهشت امسال به
مدت  12ماه مهلت داده شده است تا فضای این مجموعه
رابهاستانداردهابرسانند.عرفانیگفت:هماکنونمسئله
تعدیل گونه هــا و نحــوه استانداردســازی در مجموعه باغ
وحشمشهددرحالبررسیاست.

رئیسسازماننظامپزشکیمشهد:

 99درصد تخلفات زیرمیزی
پزشکان در مشهد رفع شده است

رئیسسازماننظامپزشکیمشهدگفت:هماکنونتخلفات
مربوط به دریافت مبلغ خارج از تعرفه یــا زیرمیزی تا بیش از
 99درصد موارد در مشهد رفع شــده است .به گزارش ایرنا،
بیرجندی نژاد افزود :به دنبال اقدامات انجام شده در قالب
طرح تحول نظام سالمت ،هم اکنون دریافت پول از بیماران
براساستعرفههایمشخصوازطریقبیمارستانانجاممی
شود و اگر هم موارد جزئی از این تخلفات وجود داشته باشد،
بهسرعتپیگیریخواهدشد.ویتصریحکرد:تنها20درصد
پزشــکان عمومی عضو این نهاد در کالن شهر مشهد مطب
دارند.ویافزود:هماینکپنجهزارپزشکعمومیعضونظام
پزشکیمشهدهستندکهیکهزارنفرازآنانمطبدارند.وی
ناتوانی در پرداخت هزینه های مربــوط را از دالیل بی میلی
پزشکانعمومیبهمطبداریدانستوگفت:فرهنگجامعه
مابهگونهایاستکهعمدهافرادتمایلدارنددرهمانابتدابه
پزشکمتخصصوفوقتخصصمراجعهکنند.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد همچنین شــامگاه
پنجشنبهگذشتهدرمراسمروزپزشککهدرمشهدبرگزار
شد،گفت:اوضاعجامعهپزشکیکمیدشواروپیچیدهشده
استوپزشکانکهتسکیندهندهدردبیمارانهستند،خود
نیازمندتوجهند.
علی موهبتی فرماندار مشهد نیز در این مراسم گفت :اگر
کســی جان یک انســان را نجات دهد ،مانند این است که
جانهمهانسانهارانجاتدادهاستوپزشکانبراینجات
انسانهاسرآمدهستندوخدماتارزشمندارائهمیکنند.

