اخبار
اجتماعی

مدیرعامل بانک سلول های بنیادی بند
ناف رویان اعالم کرد

ذخیره سازی 13هزار نمونه خون
بندناف در خراسان رضوی

قدردانی اهالی شهرک
شهید رجایی از اقدامات برای
سامان دهی افراد فاقد هویت
جشــن مطالبه گری در زمینه ســامان دهــی و برخورد با
فاقدان هویت در شهرک شهید رجایی مشهد برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین شریفی امام جماعت مسجد
جامع شهرک شــهید رجایی درباره برگزاری این جشن
به «خراسان رضوی» گفت :از تیرماه سال گذشته اهالی
شــهرک شــهید رجایی به دلیل وجود افــراد فاقد هویت
مطالباتی را مطرح می کردند ،این مطالبه گری مردم را
بعد از یک سال و نیم تالش ،جشن گرفتیم و از مسئوالن
تشکر کردیم تا در عزم و اراده خود جدی تر شوند.
شــایان ذکر اســت 15 ،دی مــاه سرپرســت فرمانداری
مشهد اعالم کرد که «طرح سامان دهی افراد فاقد هویت
به زودی در مشهد عملیاتی می شــود و افرادی که به هر
دلیل فاقد اسناد هویتی هســتند ملزم به دریافت کارت
شناسایی می شوند».
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وعده بازگشایی بولوار نماز؛ این بار شاید  8بهمن
شورای شهر :به خاطر تداوم بسته بودن بولوار نماز در  ۶ماه گذشته از مردم عذرخواهی می کنیم
گزارش

گرفتن مصوبه شورای عالی شهرســازی و معماری
مشــکل خاصی در مکانیزم اجرایی برای بازگشایی
بولوار نماز نخواهیم داشت .مهدینیا تاکید کرد :از
مردم مــی خواهیم تا 8بهمن ماه هــم صبوری کنند
تا ان شاءا ...شاهد بازگشــایی معبر و تعیین تکلیف
این اراضی 400هکتاری برای کل شــهر باشیم که
به فراخور آن بعــد ًا خبرهای خوشتــری را هم برای
آمادهسازی و زیرســازیها و خدماتی که باید در این
اراضیاتفاقبیفتد،داشتهباشیم.

وحیدتفریحی

وعده پشــت وعده؛ این بار هشــتم بهمن مــاه برای
بازگشــایی بولــوار نمــاز وعده داده شــده اســت و
باید منتظر مانــد و دید که آیا این وعــده هم همانند
وعده های پیشــین بدون نتیجه سررســید خواهد
شــد یا خیر .کالف ســردرگم ماجرای بولــوار نماز
روز پنج شــنبه گذشته در دســتان معاون وزیر راه و
شهرسازی قرار گرفت تا در جلسه ای به گره گشایی
از آن بپردازد و سرانجام راهی که برای سهولت آمد
و شد مردم آماده شده ،باز شود.
به گزارش «خراســان رضوی» ،چهارشنبه گذشته
بود که شهردار مشــهد در گفت وگویی اختصاصی
با «خراسان رضوی» از برگزاری جلسه ای با حضور
معاون وزیر راه وشهرسازی برای پیگیری مشکالت
بولــوار نمــاز خبــر داد و اعالم کــرد که «پنج شــنبه
در جلســه ای که با حضور معاون شهرســازی وزیر
راه برگزار می شــود ،بســیاری از موارد (مربوط به
بولوارنمــاز) حل خواهد شــد ».روز پنج شــنبه این
جلسه با حضور ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی
و دبیرشــورای عالی شهرســازی و معماری کشور،
کالیی شهردار مشــهد ،امیر ســرتیپ جهانشاهی
معاون هماهنگ کننده نزاجا ،امیرسرتیپ آذریان
فرمانده ارشد ارتش در شمال و شمال شرق کشور،
بهاره بزرگمهــر معاون مدیــرکل راه و شهرســازی
اســتان و برخی اعضای شــورای شــهر برگزار شد
تا موضوع بولوار نمــاز که به تعییــن تکلیف اراضی
پادگان و آبشــار  2گره خورده اســت ،با حضور یک
مقام کشوری حل و فصل شود.

•وعده ای که باز هم روی کاغذ است
آن طور که رئیس کمیســیون عمران و شهرســازی
شورای شــهر مشــهد به عنوان یکی از حاضران در

•از مردم عذرخواهیم
عکس :ایسنا

محمــد حســام مســلمی /مدیرعامــل بانک ســلولهای
بنیــادی بندنــاف رویــان از جمــع آوری و ذخیرهســازی
حدود  13هزار نمونه خون بند ناف در خراســان رضوی
خبر داد و گفت :در شهر مشــهد بیمارستان بنت الهدی
به عنوان مرکز جمع آوری خون بند ناف است ،همچنین
بیمارستان های سینا ،مهر ،رضوی و امام سجاد (ع) نیز
به صورت محدود کار جمع آوری خــون بند ناف را انجام
می دهند .به گزارش «خراســان رضوی» ،دکتر مرتضی
ضرابــی روز پنــج شــنبه در نشســت خبــری بــا اصحاب
رسانه که در بیمارستان بنت الهدی برگزار شد ،به ارائه
دستاورد های سلول های بنیادی بند ناف اشاره و اظهار
کرد :در شــهر مشــهد هیچ گونه محدودیتی برای جمع
آوری خون بنــد ناف وجود نــدارد ،قصد داریم از ســلول
های بنیادی بند ناف برای پیوند های بیماران فلج مغزی
و اتیسم استفاده کنیم.
وی با بیان این که برای اولین بار در کشور پیوند از طریق
خون بند نــاف برای بیمار فلــج مغزی در دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد انجام شــد ،تصریح کرد :بعد از مشــهد
این پیوند در تهران به صورت گســترده انجام می شــود،
خوشبختانه دانش فنی ذخیرهسازی این منابع در کشور
وجود دارد و از ســلولهای بنیــادی بند نــاف در درمان
بیماریهایی که منشأ خونی دارد ،استفاده میشود.
وی دربــاره اهدای خــون بندناف نیــز گفــت :زمانی که
خانوادهها خون بندناف فرزندانشــان را اهدا میکنند،
مالکیتــی روی نمونــه ندارنــد و همانگونه که ســازمان
انتقال خون نیز نمونههای ذخیره شده خود را به صورت
رایــگان در اختیار بیمــاران قرار میدهد ،مــا نیز موظف
هســتیم این نمونههای ذخیره شــده در بانک عمومی را
به صورت رایگان در اختیار بیماران نیازمند قرار دهیم.
دولــت و خیــران از بانکهــای خــون بنــد نــاف عمومی
حمایت میکنند.
ضرابــی بــا بیــان ایــن کــه در بانکهــای خصوصــی
و خانوادگــی نمونههــا بــرای خــود خانــواده نگهــداری
میشــود ،اظهار کرد :میتوان این نمونــه را تا زمانی که
خانوادهها تمایل دارند در بانک نگهــداری کرد و هزینه
نگهداری نیز ســاالنه  140هزار تومان است ،ضمن این
که استاندارد جهانی برای ذخیرهســازی خون بند ناف
بین  20تا  25ســال اســت .وی به نبود حمایت کافی از
گســترش مراکز پیوند در کشور نیز اشــاره کرد و افزود:
هم اکنون تعداد مراکز پیوند در کشور بسیار اندک است
و نیاز است که خیران در این زمینه ورود کنند.

از میان خبرها

جلســه پنج شــنبه گذشــته به پایگاه اطالع رسانی
شورا اعالم کرده است« ،با تفاهم صورت گرفته در
این جلسه ،پرونده اراضی آبشار و پادگان لشکر در
جلسه روز هشــتم بهمن شــورای عالی شهرسازی
و معماری کشــور بررســی و تصویب خواهد شــد و
همزمان محور بولوار نماز در دســترس شهروندان
قرار خواهد گرفت».
محمدهــادی مهدینیــا گفت :این جلســه بســیار
مثبت بود و بر اســاس قــول معاون وزیر قرار اســت
موضوع بولــوار نماز به عالوه تمــام جزئیات مرتبط
با اراضــی آبشــار و پــادگان لشــکر  77و همچنین
خیابانهای فرعی در جلسه شورای عالی معماری
و شهرسازی تعیین تکلیف شود .وی با بیان این که
تا  18روز آینده مقدمات این کار انجام خواهد شد،
تصریح کرد :بر همین مبنا قرار شــد یــک مکانیزم
اجرایی برای نحوه اجــرای طرح انتقــال پادگان و
به تبع آن برای در دســترس قــرار گرفتن فضاهای
عمومیبرایشهروندانمشخصشودوموردتوافق

قرار گیرد .رئیس کمیســیون عمران و شهرسازی
شورای شهر مشهد یادآور شــد :در صورت تصویب
این طرح در روز هشــتم بهمن ماه امسال مقرر شد
بولوار نماز در همان روز بازگشایی شود و در اختیار
مردم قرار گیرد.
مهدی نیا همچنیــن در ایــن زمینه به ایســنا گفت:
معاون وزیر راه و شهرســازی قول دادنــد در تاریخ 8
بهمنماهموضوع اراضیآبشاروپادگاندرکمیسیون
شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و تصویب
شود .امرای ارتش هم قول مســاعد دادند که همان
روز که طرح تصویب شود ،دســتور بازگشایی بولوار
نماز را بدهنــد .وی افزود :درخواســت مــا به عنوان
مدیریت شــهری این بود کــه اگر امــکان دارد قبل از
اینتاریخبرایبازگشاییاقدامشود،اماجمعبندی
دوســتان این بود حــاال که بــه این مرحله رســیدیم،
ادامه کار قانونی هم اتفاق بیفتد و سپس بازگشایی
انجام بگیرد .وی تصریح کرد :بعد از برگزاری جلسه
نگاهمــان خیلی مثبــت شــد کــه انشــاءا ...بعد از

افتتاح نمایشی بیمارستان«مادر» در مشهد
دانشگاه علوم پزشکی :مدیران بیمارستان پذیرش بیمار را به بعد از قرارداد با بیمه ها موکول کردند
بیمارستان مادر مشهد که سوم آذر امسال توسط
وزیر وقت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی در
مشــهد افتتاح شــده بود ،با گذشــت  ۴۸روز هنوز
بیماری پذیرش نکرده است.
به گزارش مهر ،با گذشت بیش از  ۴۸روز از زمان
افتتــاح رســمی ایــن بیمارســتان ،صحبــت های
متفاوتــی از آغــاز بــه کار آن شــنیده مــی شــود و

وعده هــای جدیدی نیــز در ایــن باره داده شــده
اســت .یکی از کارکنان بیمارستان در گفت و گو
با مهر اظهار کرد :قرار بود ما در بیمارســتان تازه
احداث شده«مادر» مشهد مشغول فعالیت شویم
و روز افتتاحیــه که بــا حضور وزیر وقت بهداشــت
همراه بود نیز در محل کار خود حاضر شــدیم ،اما
پس از افتتاح رســمی به ما اعالم کردند فعال این

بیمارســتان پذیرش بیمار نخواهد داشــت و پس
از شــروع به کار مجدد از شــما دعوت به همکاری
خواهیم کرد.
مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی دانشــگاه علــوم
پزشکی مشــهد نیز در این باره گفت :بعد از افتتاح
رسمی بیمارستان توسط وزیر وقت بهداشت ،این
بیمارستان می توانست پذیرش بیمار داشته باشد

پس از اعالم این خبر و وعده جدید برای بازگشــایی
بولوارنماز،شورایشهرمشهددرپیامیکهنسخهای
از آن توسط روابط عمومی شورا در اختیار «خراسان
رضوی» قرار گرفت ،از شــهروندان برای بسته بودن
بولوار نمــاز عذرخواهــی کــرد .در اطالعیــه روابط
عمومی شورای شهر آمده است :ابتدا الزم می دانیم
از تالشهای دلســوزانه شــهردار محتــرم و اعضای
ســتاد تدبیر اســتان در ارتباط با حل مشــکل تداوم
بسته بودن بولوار نماز تشــکر نماییم .روز پنج شنبه
در جلســه ای با حضور معاونــت محتــرم وزارت راه و
شهرســازی ،فرماندهــان محتــرم ارتش و شــهردار
محترم و نمایندگان شــما در شــورای اسالمی شهر
مقرر گردید در تاریخ۸بهمن ماه در جلســه شــورای
عالی شهرســازی و معماری ضوابط ســاخت و ســاز
پادگان لشکر و اراضی آبشــار تصویب و ابالغ گردد و
همزمانبادستوراتفرماندهانمحترمارتش،بولوار
نماز بازگشایی شود .شــورای شهر مشهد مقدس از
شمامردمعزیزونجیببهخاطررنجومشقتهاییکه
ازبابتداومبستهبودنبولوارنمازدر ۶ماههگذشته
متحمل شــدهاید عذرخواهی مینماید و خاضعانه
تقاضامیکنیمکهبرایمدتیدیگرصبوریفرمایید
تا نمایندگان شما در مدیریت شهری با رویکرد دفاع
ازحقوقمردموشهر،مشکلرابرطرفکنند».
ولی مدیران بیمارستان به دنبال انعقاد قرارداد با
بیمه ها رفتنــد و پذیرش بیمار را به بعــد از قرارداد
موکول کردند.
علــی اصغــر انجیدنــی تصریح کــرد :بیمارســتان
بالفاصله بعــد از افتتاح چون پروانــه بهره برداری
داشــته اســت ،مــی توانســت پذیــرش بیمــار نیز
داشته باشــد که این کار انجام نشــده است ولی با
جلساتی که در چند روز گذشته داشتیم ،مسئوالن
بیمارســتان قول دادند کــه هفته آینــده اورژانس
بیمارستان بهره برداری شود و پذیرش بیمار نیز از
ابتدای بهمن در بیمارستان انجام شود.

پلمب 4واحد غیرمجاز تولید و بسته
بندی داروهای گیاهی در مشهد

مدیر طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از
پلمب سه ســوله تولیدی و یک انبار بســته بندی داروهای
گیاهی که با نام طب اسالمی به مردم عرضه می شد ،خبر
داد .دکتــر مجتبوی در گفت و گــو با وب دا اظهــار کرد :در
بازرسیکهبامجوزدادگستریوتوسطکارشناسانمعاونت
غذا و دارو و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از
یک واحد بســته بندی و انبار داروهای طب اسالمی انجام
شد ،مشــخص شــد که محل انبار و بســته بندی داروها در
شرایط کامال غیر استاندارد و غیر بهداشتی قرار دارد .وی
افزود :در این بازدید مشاهده شد که یازده کارگر که اغلب
اتباع یکی از کشورهای همســایه بودند ،در شرایط بسیار
غیربهداشتیمشغولفراوریوتهیهداروهایآمادهگیاهی
ونصببرچسبهاییتحتعنوانطباسالمیبودند.مدیر
طب ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد تصریح
کرد :این داروها در سراســر کشــور توزیع و عالوه بر آسیب
رساندن بهسالمتمردم،سودسرشاریرانصیبمداخله
گرانطباسالمیمیکند.

مدیرعاملسازمانمدیریتحملونقلبار
شهرداریمشهد:

 70ایستگاه تخلیه بار در نقاط
پرترافیک شهر ایجاد شده است

مدیرعامــل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار شــهرداری
مشهد،بابیاناینکهبرایجلوگیریازایجادگرهترافیکی
هنگامتخلیهوبارگیریوتوقفوسایلنقلیهباری،اقدامبه
ایجادایستگاههایتخلیهبارشدهاست،گفت:دراینزمینه
تاکنون  70ایستگاه تخلیه بار در شهر مشهد احداث شده
اســت .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شــهرداری مشهد،
حســین مختاری افزود :با هدف کاهش ترافیک و کاهش
آلودگی هوا ،برای ناوگان حمل و نقل بار درون شهری سه
منطقهقرمز،زردوسبزدرشهرمشهدایجادشدهاست.وی
ادامه داد :براســاس این طرح ،تردد در محدوده قرمز شهر
کهشاملمحدودهمرکزیومعابراطرافحرممطهررضوی
است تنها با اخذ مجوز از ســازمان مدیریت حمل و نقل بار
شهرداریمشهدامکانپذیراست.

عضوشورایشهرخبرداد:

افزایش ضریب تحقق بودجه97
شهرداری مشهد با وجود شرایط
بد اقتصادی

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهدگفت:
با وجود شــرایط بــد اقتصادی کشــور ،بــا افزایش ضریب
تحقق بودجه سال  97شهرداری مشــهد مواجه هستیم
و مشــکلی در حوزه درآمــدی نداریــم .به گــزارش پایگاه
اطالعرسانی شهرداری مشــهد ،بتول گندمی افزود :در
الیحه اصالح بودجه ســال  97شــهرداری که حدود 12
روز قبل به شــورای شــهر ارائه شــده و در کمیسیونهای
تخصصی شورا در حال بررسی است ،سقف بودجه 200
میلیاردتومانافزایشخواهدیافت.اگرایناهتمامدرهمه
کدهای درآمدی وجود داشــته باشــد ،ضریب تحقق مان
نســبت به ســالهای گذشــته به ویــژه در این شــرایط بد
اقتصادی ،چشمگیر خواهد بود.

