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تبدیل مشهد به قطب سالمت منطقه  ،آرمانی دست یافتنی است

•افزایش2برابریتولیدداروبرایقشرهای
کمدرآمد

تولیــت آســتان قــدس رضــوی همچنیــن در جمع
خبرنگارانگفت:مسئلهدارووتوجهبهدرمانبهویژه
برایقشرهایکمدرآمدراازاولویتهایکاریآستان
قدسرضویوفعالیتهایاجتماعیواقتصادیآن
میدانیم.بههمیندلیلدرهمینمدتکوتاهظرفیت
تولیددارویآستانقدسرضویرابهدوبرابرافزایش
دادهایم .حجت االســام والمســلمین سید ابراهیم
رئیسیافزود:مشهداقتضائاتوظرفیتتبدیلشدن
به مرجعیت علمی و قطب سالمت در منطقه را دارد.
ویادامهداد:جاذبهحضرترضا(ع)باعثشدهاست
که بسیاری از پزشــکان و متخصصان در شهر مشهد
ساکن شوند یا در این شهر برای زیارت حضور یابند و
مراکزسالمتمشهدازتخصصآنهابهرهمندشوند.

تولیتآستانقدسرضویباتاکیدبراینکهمعاونت
علمیآستانقدسرضویمأموریتکاردانشبنیان،
علمیوفناوریدرهمهحوزههابهویژهمسئلهسالمت
رابرعهدهدارد،افزود:همکارانماتالشمیکننداز
جهت علمی و کار دانش بنیان جایگاه مشهد را ارتقا
ببخشــند که در واقع ارتقای ســامت کشــور است و
برگزاریاینکنگرههاگامهاییبرایتبادلتجربیات
و آشــنایی جهــان بــا پیشــرفتهای کشــور در حوزه
سالمت اســت.وی در ادامه افزود :درمانگاههایی را
در شهرستانهای مختلف در دست تأسیس داریم.
بنیاد ســامت رضوی در خراســان بزرگ بــه دنبال
کمکبهمجمعخیرانومراکزیاستکهمشکالتی
دراینزمینهدارند.

•روشهایجدیدبیماریهایمادرزادیقلب

دبیــر اجرایــی ایــن کنگــره نیــز در این مراســم طی
سخنانی،گفت:بیماریهایمادرزادی،ساختمانی،
دریچــهای قلــب و بیماریهــای کرنــر از مهــم ترین
موضوعاتی اســت که در این کنگره مــورد بحث قرار
خواهدگرفتوتازهترینروشهاوتکنیکهایجدید
حال حاضر برای درمان این دست از بیماریها ارائه
خواهد شــد.دکتر بهزاد علیزاده بیان کــرد :در این
کنگره  700فوق تخصص ،متخصــص و جراح قلب
در بیمارســتان فوق تخصصی رضوی و  30مهمان
خارجــی گردهــم آمدند تــا جدیدتریــن نوآوریها و
روشهای تشــخیصی و درمانــی را در ایــن زمینه به
اشتراک بگذارند.وی اظهار کرد :همچنین کارگاه
عملیدوروزهدرخصوصبیماریهایقلبجنینبا
حضورپروفسور ُگرلینشارلندازانگلستان،پروفسور
جوانا دنگل از لهســتان و دکتر ابراهیمــی از آمریکا
برگزارمیشودکهضمنسخنرانی،بهشکلکالس
درس به تدریــس مباحث بیماریهــای قلب جنین
میپردازند .علیــزاده تصریح کرد :کنگــره  CTOاز
صبح روز چهارشــنبه آغاز شده اســت و تا ظهر امروز
(پنج شنبه) ادامه خواهد داشت و کنگره Caspian
نیزازپنجشنبهعصرتاشنبه 17آذرماهدربیمارستان
فوقتخصصیرضویادامهخواهدداشت.

•ارائهجدیدترینیافتههایعلمیدرحوزه
قلبوعروق
رئیس بنیاد ســامت آســتان قــدس رضــوی نیز در
حاشــیه برگــزاری دومیــن کنگــره پزشــکان قلــب
ایــران و اروپــا  ،گفت :آخریــن روشهــا و جدیدترین

یافتههایعلمیبشردرحوزهقلبوعروقدردومین
کنگره پزشــکان قلــب ایــران و اروپا در بیمارســتان
فــوق تخصصــی رضــوی ارائــه میشــود.محمود
شبســتری افزود :این کنگره بــا هدف ارائــه آخرین
فناوری و روشهای درمانی قلــب در جهان در حال
برگزاری اســت.وی ادامه داد :مایه افتخار کشــور و
مشهد استکهاینرویدادعلمیدرحوزهخاورمیانه
در بیمارستان رضوی در جوار حرم مطهر رضوی در
حال انجام است .رئیس بنیاد سالمت آستان قدس
رضوی افزود 30 :کشــور دنیا و چهار انجمن بزرگ
اروپایی و جهانی ماننــد  CTOو  CSIکه از برجســته
ترین انجمنهــای قلــب دنیا هســتند در کنــار 20
دانشــگاه کشــور و تمامی انجمن های علمی ایران
در حوزه قلــب و عــروق در این کنگره حضــور دارند.
شبســتری بیان کرد 300 :ســخنرانی همزمان در
سه سالن در کنار 30جراحی بدون نیاز به بازکردن
قفسه ســینه در حوزه قلب و عروق که هر کدام با یک
روش خاص درمانی صورت میگیرد ،در این کنگره
انجام میشود .وی به حضور متخصصانی از تمامی
کشورهای منطقه در این کنگره اشــاره کرد و افزود:
حضور  700شــرکت کننده در چنین کنگرهای در
فضای بیمارســتانی گواه بر آن اســت که این رویداد
علمیدرنوعخودبینظیراست.

•برگزاریکنگره،نشانهایازناکارآمدی
تحریمها
مدیرعاملبیمارستانرضوینیزدرمراسمافتتاحیه
اینکنگرهگفت:برگزاریکنگرهقلبایرانواروپارا

نشانهایازناکارآمدیتحریمهامیدانیم.دکتررضا
سعیدی افزود:آســتان قدس رضوی تصمیم گرفته
است تا دانش بنیان اداره شود و در مسیر رسیدن به
مرزهای دانش حرکت کند و در این زمینه با تأسیس
معاونت علمی و بنیاد ســامت گام مؤثری برداشته
است .همچنین در این راه از هیچ کوششی فروگذار
نخواهد کرد .وی اظهار کرد :این همایش به صورت
یک کنگــره ترکیبی اســت کــه در دو روز اول کنگره
« »CTOو در قسمت دوم کنگره « »Caspianبرگزار
میشود.ویتصریحکرد:دراینکنگرهبیشاز700
پزشک متخصص در حوزه قلب و عروق حضور دارند
و حدود  30مهمــان خارجی ســخنرانی میکنند.
ســعیدی با اشــاره به ارائــه دســتاوردهای جدید در
عملهای قلب باز در این کنگــره گفت :بحث تبادل
اطالعات اســت و برای همیــن در بخشهایی از این
کنگره برنامههای آنژیوگرافی زنده برگزار میشود.
یک بخش هم کارهایی است که روی قلب حیوانات
فعالیتعلمیانجاممیشودویکبرشتصویریهم
بابیمارستانشهیدرجاییتهرانداریمتایکتبادل
اطالعاتیهمباآنجاشود.شایانذکراست،دومین
کنگره بینالمللی پزشکان قلب ایران و اروپا از صبح
دیروز با ســخنرانی تولیت آســتان قــدس رضوی در
بیمارستان رضوی مشهد شــروع به کار کرد700 .
فوق تخصص ،متخصص و جراح قلــب از ایران و20
کشــور دنیا در این کنگره حضور دارنــد .همچنین ،
رئیس بخش مرکز قلب و عروق بیمارســتان ژاپن در
دومینکنگرهپزشکانقلبایرانواروپادربیمارستان
رضویبهپویشجهانی«سالمتقلب»پیوست.

گوناگون

در نمایشگاه پژوهش صورت گرفت

رونمایی از ۲داروی جدید داروسازی ثامن

دو محصــول دارویی جدید شــرکت داروســازی ثامن
در نمایشــگاه هفته پژوهش خراســان رضوی معرفی
شد.به گزارش مهر ،همزمان با برپایی نمایشگاه هفته
پژوهــش  ،دو داروی جدید شــرکت داروســازی ثامن
وابسته به آستان قدس رضوی معرفی شد و در معرض
دیــد متخصصــان قــرار گرفت .ایــن داروهــای جدید
شــامل " ،لووفلوکساســین" تزریقی و "اســتامینوفن"
تزریقــی مخصــوص اطفــال در حجــم  ۵۰میلیلیتر

نایب رئیس شورای شهر مشهد:

برخورد با فساد سیستماتیک باید جدی تر باشد

نایب رئیس شــورای شهر مشــهد به مقوله برخورد با
فساد در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت :با هرگونه
فســاد باید مبــارزه کــرد و اگر این فســاد بــه صورت
سیستماتیک باشد ،نیازمند مبارزهای جدیتر است،
اکثر مدیــران و کارمندان مجموعه مدیریت شــهری
سالم و شریف هستند و به پاک بودن افراد باورمندیم.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی شورای شهر مشهد،
حمیدرضا موحدیزاده با بیان این که ارتباط مردم
و مدیریت شــهری ،ارتباطی دوســویه اســت ،افزود:
خدمات و امکاناتی که شهرداری به شهروندان ارائه
میدهد باید بــرای آن ها ملموس باشــد و آن را حس
کنند ،مردم زمانی عوارض خــود را به موقع پرداخت
خواهند کرد که به شــهرداری اعتماد داشــته باشند
و ثمره پرداخت های خود را به عینه مشــاهده کنند.
وی گفت :مــردم زمانی در شــهر مشــارکت خواهند
کرد که عاشــق شــهر و شــیفته زادگاه خود باشــند؛
زمانی که چنین وضعیتی حاکم باشــد ،شــهروندان

خود را در مقابل شــهر مســئول میدانند و احساس
تکلیف میکنند.
موحــدیزاده با بیــان این کــه اعضای شــورا خود را
نماینده تمام شهروندان میدانند ،افزود :امیدواریم
در پایان دوره چهار ســاله مدیریت شهری پنجم شهر
مشــهد ،شــاهد رضایت نســبی شــهروندان باشیم؛
شــهرداری نهادی خدماتی و رفاهی است که بودجه
آن از ســوی مردم تامین میشود ،لذا دلیلی مبنی بر
عدم شــفافیت وجود ندارد و در جهــت جلب رضایت
شهروندان تالش خواهیم کرد.
وی درباره گــزارش رئیس مرکــز  137مبنی بر ثبت
بیــش از  800هزار تمــاس تلفنی شــهروندان با این
مرکــز ،گفت :ایــن عدد بــه مثابــه شمشــیری دولبه
اســت؛ جنبه مثبت آن نشــان از اعتماد مردم به بدنه
شهرداری دارد که مشکالت آن ها پیگیری میشود
و جنبــه منفــی آن ،مشــکالت عدیــدهای اســت کــه
شهروندان با آن روبه رو هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وعده داد:

 3خرداد  98؛ افتتاح فاز اول باغ موزه دفاع مقدس

رئیس بنیــاد حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس از
افتتاح فاز اول بــاغ موزه دفــاع مقدس اســتان در  3خرداد
 98خبر داد .به گزارش «خراسان رضوی»  ،سردار سرتیپ
«بهمن کارگر» در حاشــیه مراســم تکریم و معارفه مدیرکل
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی و
در جمع خبرنگاران گفــت 3 :خرداد  ،98یکــی از فازهای
مهم موزه دفاع مقدس خراســان رضوی افتتاح می شــود و
امیدواریم تمام موزه تا ســال  1400به اتمام برســد و قابل
بازدید باشد .وی افزود :سال  92حتی زمین هم نداشتیم.
اما هم اکنون و با همت مدیران شهری و استانی ،حدود 40
درصد کارهای مــوزه انجام شــده و امیدواریم بــا آمدن یک
نیروی تازه نفس ،این کار ســرعت بیشــتری بگیرد .سردار
کارگر خاطرنشان کرد :موزه ها در دنیا ،فاز به فاز افتتاح می
شود و حتی بخش هایی از موزه تهران نیز پس از  10سال از
ســاخت آن ،در حال افتتاح اســت .پس از موزه تهران ،موزه
مشهد مهم ترین موزه ای است که در کشور افتتاح می شود.

•جمهوری اسالمی قدرتمند است

اخبار

اســت .لووفلوکساســین تزریقــی ،ضدباکتریایــی
وســیع الطیف بــا اثرگــذاری مؤثــر روی باکتریهای
گرم مثبــت ،درمــان عفونتهــای پنومونی مقــاوم به
پنی ســیلین ،خط اول درمــان پروســتاتیت باکتریال
حاد و مزمــن ،قابلیت انفوزیون مســتقیم بــه بیمار ،پر
شــده در کیســه ســه الیه شــفاف آماده مصرف با گرید
مخصوصمحلولهایتزریقیباحجم ۱۰۰میلیلیتر
است.استامینوفن تزریقی مخصوص اطفال ،تسکین

رضا میرزاده

سردار «یوسفعلی زاده» به عنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
خراسان رضوی معرفی شد

تولیت آستان قدس در افتتاحیه دومین کنگره بین المللی قلب ایران و اروپا:
گروه فرهنگی /تولیتآستانقدسرضویگفت:این
آرمانیدستیافتنیاستکهمشهدبهقطبسالمت
در منطقه تبدیل شود.به گزارش آستان نیوز ،حجت
االسالم والمســلمین ســید ابراهیم رئیسی  ،صبح
دیروز در مراسم افتتاح دومین کنگره پزشکان قلب
ایران و اروپا ،با بیان این که امــروز برخورداری از کار
دانش بنیان ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت ،تصریح
کرد :با توجه بــه افزایش بیماریهای قلــب و عروق
در جامعه ،متخصصان باید تالش کنند تا این آمارها
کاهش یابد .پیشنهاد میکنم در این کنگره  ،عالوه
بر تبادل تجربیات درباره بیماریهای قلب و عروق،
راهکاریبرایکاهشاینگونهبیماریهاارائهشود.
ویباتأکیدبراینکهبیمارستانرضویازمتخصصان
برجسته و چهرههای علمی زیادی برخوردار است،
اظهار کرد :همان طور که به دنبال مرجعیت علمی
در مشهدالرضا هســتیم در حوزه پزشکی نیز باید با
همکاری همه دانشــگاهها و متخصصان ،این شــهر
به عنوان قطب سالمت منطقه معرفی شود .حجت
االسالموالمسلمینرئیسیگفت:اینآرمانیدست
یافتنی است که مشهد به قطب ســامت در منطقه
تبدیلشود،تاهمازآخرینیافتههایعلمیبرخوردار
باشــد ،هم برترین تجربیات جهانی را داشته باشد و
همبهزائرانومجاورانخدماتارائهشود.ویگفت:
مصمم هســتیم با ارتقای علمی به جایگاه مرجعیت
علمی دست پیدا کنیم و در کنار فعالیتهای دانش
بنیان،توسعهمراکزتضمینکنندهسالمتدرمشهد
مقدسراپیگیریکنیم.

گزارشجلسه

دهنده ســریع تــب در بیمارســتان ،تســکیندهنده
دردهای بیمــاران در اورژانــس ،دارای گواهی ثبت
اختــراع فرموالســیون ،جایگزین مؤثر بــرای کاهش
مصرف مســکنهای مخدر در بیمارســتانها ،تولید
شده با کیســههای چند الیه دارای لفاف خارجی دو
الیه و حفاظت شــده در برابر نور با پوشش آلومینیوم
است .این محصول در حجم  ۵۰میلیلیتر بدون نیاز
به رقیقسازی برای تزریق مستقیم تولید شده است.

رئیس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقدس
همچنین در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به دوران
پرافتخار دفاع مقدس  ،گفت :به رزمندگان ،شهدا ،جانبازان
و آزادگان ســرافراز دفاع مقدس و خانواده های آنان افتخار
می کنیــم .وی افــزود :جمهوری اســامی امــروز قدرتمند
است و حتی کشورهایی مانند ســوریه و عراق را نجات داده
و پیروزی مردم یمن نیز نزدیک است .وی همچنین با اشاره
به این که وظیفــه بنیاد این اســت که صدای شــهیدان را به
گوش جامعه برســاند ،گفت :بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش
های دفاع مقدس ،متعلق به کل کشور است و متعلق به هیچ
جناحی نیست .دفاع مقدس متعلق به همه ادیان ،مذاهب،
اقشــار و اقوام اســت .وی تأکید کرد :به مدیران سازمان نیز
اعالم کرده ایم که نباید به هیچ وجه وارد مســائل جناحی و
سیاسی شوند .ســردار کارگر همچنین با اشاره به انتصاب
سردار سرتیپ 2پاسدار «حسنعلی یوسفعلی زاده» به عنوان
مدیرکل جدید حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس
اســتان گفت :با توجه به لزوم هماهنگی فعالیت های بنیاد
در مجموعه استان های خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی،
سردار سرتیپ  2پاسدار «اکبر نجاتی» مدیرکل سابق بنیاد
استان نیز به عنوان مشــاور رئیس بنیاد در امور هماهنگی
اســتان های خراســان رضوی ،شــمالی و جنوبی منصوب
شده است.

•وحدت ،همدلی و وفاق

سرپرســت اســتانداری خراســان رضوی نیز در این مراسم
گفت :یکی از دســتاوردهای بی بدیل جمهوری اســامی،
دوران زریــن و پرافتخار هشــت ســال دفاع مقدس اســت.
«قربان میرزایی» با اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری در راه
اندازی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت:
در این زمینه ،به ویژه در استان خراسان رضوی ،تالش های

خوبی انجام گرفته است و تمام دستگاه های اجرایی استان
نیز آمادگی دارند که این فعالیت ها تداوم داشته باشد .وی
با اشاره به این که امروز ،کشور در شــرایط جنگ اقتصادی
قرار دارد ،خاطرنشان کرد :همه ما در هر جا باید تابع روحیه
بسیجی باشیم و وحدت ،همدلی و وفاق ،رمز عملیات ما در
این جنگ اقتصادی است.

•طلسم  18ساله ایجاد باغ موزه

مدیرکل ســابق حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس
استان نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته طی
پنج سال تصدی این مسئولیت گفت :بنیاد استان حدود18
ســال به دنبال دریافت زمین مناسب برای احداث باغ موزه
دفاع مقدس بود که در دو ســال پایانی پیگیــری های آن در
زمان من انجام و در نهایت این طلسم  18ساله شکسته شد.
سردار نجاتی افزود :پس از یک بار اقدام برای تحصیل زمین
و انجام کارهای مقدماتی ،اعالم شد که این زمین در حریم
رودخانه قرار دارد و موضوع منتفی شد .در نهایت با عنایت
شهدا و به ویژه شهید شوشــتری ،زمینی به مساحت 13.5
هکتار در مجموعه کوهســنگی مشــهد در اختیار بنیاد قرار
گرفت و مراحل دریافت مجوزهای قانونی نیز برای آن دنبال
شــد .شــورای شــهر نیز مصوب کرده که  35میلیارد تومان
برای ساخت باغ موزه کمک کند و در حال پیگیری هستیم.
وی خاطرنشان کرد :پیشرفت فیزیکی کل پروژه حدود 10
درصد است .اما ساختمان اصلی باغ موزه حدود  28درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است .حدود دو سال نیز برای انجام
کارهایمحتواییباغموزهپیگیریشدهاست .سردارنجاتی
همچنینتوجهبهگفتمانسازیفرهنگدفاعمقدس،تولید
ســوغات دفاع مقدس ویژه زائر و همچنین توجه به موضوع
مبلمان شهری در این زمینه را خواستار شد.

•حاال وقت کار است

مدیرکل جدید حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس
استان نیز در این مراسم گفت :حاال وقت کار است .بهترین
راه مبارزه با دشمن ،کار و خدمت صادقانه است و در این راه
به دعای خیر مردم نیاز دارم .سردار یوسفعلی زاده افزود :بر
عهدی که با شهیدان بسته ایم ،باقی می مانیم و کاری را که
به دست گرفته ایم ،با همه همت و قدرت انجام می دهیم و با
تمام وجود ،پای آن می ایستیم.

•تقدیر فرماندهان نظامی و انتظامی

همچنین در بخش دیگری از این مراسم ،فرمانده انتظامی
اســتان ،جانشــین فرمانده ســپاه امام رضا (ع) و جانشــین
قرارگاه منطقه ای شــمال شــرق نیروی زمینی ارتش نیز به
نمایندگی از یگان های مســلح مستقر در اســتان ،از تالش
های ســردار نجاتی در زمــان تصدی ســمت مدیرکل حفظ
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان تقدیر و بر تداوم
همراهی با مدیر کل جدید بنیاد در حفظ و نشــر تاریخ دفاع
مقدس و نشر فرهنگ ایثار و شهادت ،تأکید کردند .در پایان
این مراسم نیز از تعدادی از کتاب های تولید شده در زمینه
دفاع مقدس رونمایی شد.

