از میان خبرها
گوناگون

پژوهشگران مشهدی موفق به
ساخت پروتز آناتومیک شدند

طلب 10میلیاردیداروخانههالل
احمرمشهدازبیمهها
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی گفت:
داروخانه هالل احمرمشهد از بیمه ها 100میلیارد ریال
طلــب دارد .دکتر ســید مجتبی احمدی در گفــت و گو با
ایرنا افزود :این داروخانه ،با وجود این بدهی زیاد شرکت
های بیمه ،همچنان بنا بر رســالت خود ســعی در تامین
انواع داروهای خاص و داروهای بیمــاران ژنتیکی و تک
نســخهای دارد .وی با اشــاره به همراهی جمعیت هالل
احمر استان با پویش چالش دارو برای کمک به نیازمندان
گفت :با توجه به شــرایط اقتصادی و مشکالت معیشتی
مردم تهیه دارو برای بسیاری از بیماران به ویژه آن هایی
که بیماری های خاص دارند بســیار ســخت شــده است
بنابراین گاهی افراد آبرومند نیازمند داروهای ضروری در
وضعیت اضطراری قرار می گیرند و به کمک برای تامین
داروی خود نیاز دارند .مدیرعامــل جمعیت هالل احمر
خراسانرضویگفت:هزینهتامینبرخیداروهایخاص
باالستوبهسببمحدودیتبیمههادرپذیرشهمهاقالم
دارویی و از سوی دیگر مدت زمان طوالنی تسویه حساب
مالی بیمه ها با داروخانه ها ،متاسفانه برخی داروخانهها
قادر به تامین همه داروها و در نتیجه پاسخ گویی به همه
بیماران نیستند .احمدی افزود :روزانه افراد بسیاری به
هالل احمــر مراجعه می کنند که به حداقــل هزینه برای
تامین دارو نیازمند و از پرداخت وجه آن ناتوان هســتند و
البته افراد خیرخواه و نیکاندیش هم کم نیســتند که به
دنبال پرداخت هزینههای بیماران مستضعف اند.

جامعه
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خلف وعده به اسم عیدی

گزارش خراسان رضوی از پیامدهای محل توقف کارگران ساختمانی در میدان  15خرداد

توقفکارگرانساختمانیاولینتصویربرخیزائرانازمشهد
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری :برنامه ای برای ساماندهی کارگران در میدان  15خرداد نداریم
•برنامه ای نداریم!

گزارش میدانی
محمد حسام مسلمی
تصور کنید یک زائر با خودروی شخصی وارد مشهد
شده و در یکی از مهم ترین ورودی های شهر یعنی
میدان  15خرداد یا همان میدان ضد ،گوشــه ای
توقف کرده است و می خواهد آدرسی را از اهالی و
شهروندان مشهد سوال کند .می دانید چه اتفاقی
مــی افتــد؟ توقــف خــودروی زائــر همانــا و هجوم
کارگرانی که ســاعت ها اطراف این میدان تجمع
کرده اند و منتظر کار هســتند به سمت این خودرو
به تصور این که راننده متقاضی کارگر است همان!
تصور کنید چه چهره ناخوشایندی در همان ابتدای
ورود برای ایــن زائر و خانواده او نمایان می شــود!
البته که در این بین نقدی به کارگران زحمت کشی
که ســاعت ها برای حصول درآمد حالل دسترنج
خــود منتظر مــی ماننــد نیســت و این نقد بــه طور
مستقیم به متولیان و مسئوالن شهری برمی گردد
که چطور چشم شان بر این معضل شهر بسته مانده
است و تا کنون برای آن فکری نکرده اند.

•مسیر تردد زائران یا ایستگاه کارگران
سرگذر؟!
برای بررسی میدانی موضوع به میدان  15خرداد
سری می زنیم .کارگران اطراف این میدان نشسته
اند و کافی اســت خودرویی یک لحظه توقف کند،
دســته جمعی به ســمت آن خودرو هجوم می برند
تا بتوانند با دریافت پیشــنهاد کار ،لقمه نانی ســر
ســفره خود ببرند .یکــی از مکان هایی کــه هر روز
پاتوق کارگران ســرگذر می شــود ،همیــن میدان
 15خــرداد منتهی به حــرم مطهر رضوی اســت؛
میدانی که مســافران و زائران بــرای رفتن به حرم
مطهر از این مســیر تردد می کنند و مشــاهده این
وضعیت و چهره ای که از شهر به زائران و مسافران
ارائه می شود ،قطعا خوشایند نیست .کافی است
یکی از همین مسافران و زائران برای راهنمایی یا
سوالی در آن جا با خودرواش توقف کند که با هجوم
کارگران مواجه شود.

عکس:میثم دهقانی

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با استفاده از
مهندسی بازسازی سه بعدی و سی.تی.اسکن در بالین،
براینخستینباردرکشورموفقبهطراحیوساختپروتز
آناتومیک استخوانی در دست با نام «سر رادیوس» شدند.
به گزارش وبدا ،عضو هیئت علمی گروه ارتوپدی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد در این باره گفت :شکستگی های سر
استخوان رادیوس اغلب به بازسازی و جایگزینی با پروتز
نیاز دارد تا پایداری آرنج حاصل شود ،در غیر این صورت
همچنان مشــکل بیمار در چرخش ساعد باقی می ماند.
دکترامیررضاکچوییافزود:بهدلیلتحریموقیمتباالی
پروتزهای متال این محصول در کشور وجود نداشت لذا
پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدیم که از تلفیق
مهندسی بازسازی سه بعدی و سی.تی.اسکن در بالین
می توان ســر اســتخوان رادیوس را بازســازی کــرد .وی
ادامه داد :در قالب این طرح با همکاری گروه مهندسان،
قطعات الزم تهیه و اســتریل و با کمک گرفتن از امکانات
موجود شامل سیمان ارتوپدی پروتز آناتومیک استخوان
سر رادیوس تهیه و تکنیک عمل معرفی شد .عضو هیئت
علمی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره
مراحل طراحی و ساخت این نوع پروتز نیز گفت :کیفیت
تولید داخلی پروتز آناتومیک استخوان سر رادیوس کامال
مشابه نمونه خارجی است.

اخبار

•ترافیک سنگین میدان ضد

این تنها آســیب این وضعیت سامان دهی نشده در
میدان  15خرداد نیست .داســتان تکراری توقف
خودروها و هجوم کارگران به سمت خودرو موجب
آشــفتگی ترافیکی این میدان نیز می شود و عالوه
بر شهروندان ،زائرانی را هم که از این مسیر به حرم
مطهر رضوی مشــرف می شــوند ،درگیــر ترافیک
شــدیدی می کند .در همان دقایقی کــه در میدان
در حــال بررســی وضعیــت هســتیم ،ناگهــان یک
خودرو توقــف می کند ،تعــداد زیــادی از کارگران
به ســمت خودرو هجوم می آورند ،بوق های پی در
پی خودروهای دیگری که این تجمع راه را بر آن ها
بسته نیز شروع می شود.همین اتفاق و تکرار پی در
پی آن موجب ایجاد ترافیک سنگینی در میدان 15
خرداد می شود.

•این جا آخر خط ما کارگران است!

به جمع کارگرانی که در اطراف میدان ایستاده اند،
می رویم و با آن ها همکالم می شویم .یکی از آن ها
خودش را محمود  47ســاله معرفی می کند و می
گوید 27 :ســال اســت که در همین میدان منتظر
می ایستم و کارگری می کنم .از او می پرسم :چرا
میدان  15خرداد را برای این کار انتخاب کردی؟
می گوید :افراد زیادی در این میدان تردد می کنند

و شــانس این که بتوانیــم کار گیر بیاوریم ،بیشــتر
است .از او می پرسم :به نظرت ایستادن در میدان
 15خرداد مشکالتی برای مسافران و زائران ایجاد
نمی کند؟ سری تکان می دهد و می گوید :ای بابا،
مسئوالن اگر به فکر ما بودند این جا نمی ایستادیم،
قبول دارم که این جا با ایستادن کارگران ترافیک
ایجاد می شود اما چاره ای نداریم ،هر جا می رویم
نمی گذارند که بایســتیم ،من  27ســال است که
در این میدان می ایســتم و خدا را شکر می کنم که
اندک روزی ســر ســفره خانواده ام می بــرم ،ولی
خالصه می گویم این جا آخر خط کارگران است.
با محمود که همکالم شده بودم ،کارگران دیگری
نیز به هوای این که دنبال کارگر هستم به جمع ما
اضافه می شوند .با یکی دیگر از این افراد همکالم
می شوم60 .سال دارد و میداند برای او این سن
و سال زمان بازنشســتگی است؛ میگوید:درباره
این موضوع که با ایســتادن ما در این جا مشــکلی
برای مردم یــا زائران ایجــاد می شــود،باید بگویم
ما چــاره ای نداریم ،اگر مســئوالن به فکر باشــند،
هیچ وقت ایــن جا نمی ایســتیم .کارگرانی که این
جا می ایســتند بیشــتر آن ها زوار را تشــخیص می
دهند ،ضمن این کــه اگر خودرویی ایــن جا توقف
کرد و متوجه شدیم مســافر یا زائر است ،محترمانه
کنار می رویم.

در ادامه برای پیگیری موضوع با مدیرعامل سازمان
ساماندهیمشاغلشهریوفراوردههایکشاورزی
شهرداری مشــهد گفت و گو می کنیم .بهروز کیانی
در پاسخ به این سوال که با توجه به چهره ناخوشایند
تجمــع کارگران فصلــی در میــدان 15خــرداد چه
برنامــه ای برای ســامان دهی این کارگــران دارید؟
به «خراســان رضــوی» مــی گوید :امســال مــا برای
ســامان دهی کارگران گذری مرکــزی را در میدان
ســلمان (حر) به صورت پایلــوت ســاختیم و تجهیز
کردیم و همه وظایفی را که بر عهده ما نبود نیز انجام
دادیم ،چون در این مرکز دستگاه های ذی ربط پای
کار نیامدند و همکاری بین بخشــی صورت نگرفته
است ،برنامه ای هم برای میدان  15خرداد نداریم.
بهروزکیانیبااذعانبهمشکالتایجادشدهباتجمع
کارگران در میــدان 15خرداد برای مــردم و زائران
تصریحمیکند:مادراینمیدانمشکلکمبودزمین
داریم ،نمی توانیم بدون بررسی بگوییم که چون این
منطقهمشکلدارد،کاریراانجامبدهیم؛بایدامکان
ایجادمرکزفراهمشدهباشد.
وی می افزایــد :متاســفانه از مرکزی که بــه صورت
پایلوت در میدان ســلمان ساختیم اســتقبال نشد و
کارگران همچنان دور میدان می ایستند ،با این که
هزینه هــای زیادی برای ســاخت مرکز صرف شــده
است.
کیانی با بیان این که شهرداری مشهد آمادگی دارد
برای هــر منطقه بــه منظور ســامان دهــی کارگران
مرکزی را ایجاد کند ،می افزاید :متاسفانه دستگاه
هاییهمچونتامیناجتماعیوادارهکاردراینزمینه
که متولی هم هستند ،با ما همکاری الزم را نکردند،
در این زمینه برای سامان دهی کارگران در میادین
دادســتانی محترم هم ورود کــرده و مکاتباتی برای
همکاریباآنهاداشتهاست،ایندستگاههاوظایفی
دارند که باید پای کار بیایند و چون کار بین بخشــی
استدستگاههاتعهداتیکهدارندانجامندادهاند.
در ادامه برای پیگیری موضوع با مدیران کل تامین
اجتماعــی و کار و رفاه اجتماعی اســتان نیز تماس
گرفتیم که پاسخ گوی تماس های ما نبودند.

در حالی که تقی زاده شهردار سابق مشهد اعالم کرده بود
کهمیدانراهآهندرهفتهپایانیآبانماهامسالبازگشایی
خواهدشدوهمچنینپسازآن ،محمدرضاکالییشهردار
مشــهد 29،آبان ماه امســال در بازدید از پــروژه بازپیرایی
میدان راه آهن اعالم کرده بــود این میدان همزمان با دهه
مبارکفجربهبهرهبرداریخواهدرسید،روزگذشتهپایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهددرخبریبهنقلازسرپرست
معاونت فنی و عمران شهرداری اعالم کرد که بازپیرایی و
اصالح هندسی این میدان ،پایان امســال به اتمام خواهد
رسید و با وجود خلف وعده ای که در این زمینه انجام شده
اما شــهرداری در خبر خود از آن به عنوان «عیدی مدیریت
شهریبهشهروندانوزائراندرنوروز»98یادکرد!
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشهد ،خلیل
ا ...کاظمی سرپرســت معاونــت فنی و عمران شــهرداری
در این زمینه گفت :پیــش از این قرار بــود در عرصه میدان
راه آهن کف ســازی صرف صورت گیرد اما با بررسی های
انجامشدهاینمیدانپرخاطرهبهگالریشهریمبدلشد
وبااتمامبازپیراییواصالحهندسیآنتاپایانسال،جلوه
زیبایی از میــدان راه آهن در نوروز 98تقدیم شــهروندان و
مسافران خواهد شــد .وی با اشــاره به این که از اواخر بهار
امسالموضوعبازپیراییصحنپیشخوانایستگاهراهآهن
در دستور کار قرار گرفت ،اظهار کرد :عرصه این پهنه3.5
هکتار بوده که حدود  2هکتار آن بهعنوان پالزای شــهری
و 1.5هکتار هــم برای حمل و نقل عمومی اعم از تاکســی
و اتوبوس اختصاص یافته اســت .وی با اشاره به پیشبینی
پارکینگیبامساحتچهارهزارو 500مترمربعوباقابلیت
 92جایپارکدراینپروژه،افزود:درضلعشرقیمیدان،
ایستگاهتاکسیباظرفیت3900مترمربعوباقابلیتتوقف
 100دستگاهتاکسیپیشبینیشدهاست.
همچنینمعاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهدنیز
با اشــاره به اهداف کالبدی اجرای طراحی میدان راهآهن
گفت:تالشبرایایجادفضاییمنسجمویکپارچهدرعرصه
میدان و حفظ و تقویت ارزشهای بصری در منظر عمومی
از اهداف کالبدی اجرای طراحی میدان راه آهن به شــمار
مــیرود .در عین حال ســامان دهی و اصــاح جدارههای
تجاری جنوبی میدان ،حذف اختالف ســطح برای امکان
حضور راحتتر مردم و تردد زائــران و افزایش نفوذپذیری
بصریدرجدارههایغربیوشرقیمیدانموردتوجهاست.

فراخوان ایده نوآورانه
برای هفته درختکاری
مدیــرکل آمــار ،پژوهــش و مطالعــات راهبــردی معاونت
برنامهریزی و ســرمایه انسانی شهرداری مشــهد از انتشار
فراخوان ایده نوآورانه برای رویــداد هفته درختکاری خبر
داد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،محمد
مهدیکریمیگفت:مرکزنوآوریشهریشهرداریمشهد
بااستفادهازظرفیتافرادخالق،نوآور،ایدهپردازودوستدار
محیطزیست،فراخوانایدههاینوآورانهرابرگزارمیکند.

چهرهها وخبرها
مدیرکل دفتر طرحها و مطالعات فنی و شهری شهرداری مشهد اعالم کرد

بهسازی بیش از یک میلیون مترمربع از معابر مشهد
مدیرکل دفتر طرحها و مطالعات فنی و شــهری شهرداری مشــهد از بهسازی بیش از
یک میلیون مترمربع از معابر شهر خبر داد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،ساسان نورینمقدم گفت :براساس آمارهای به دست آمده از مناطق شهرداری
مشهد ،بالغ بر شش میلیون مترمربع از معابر باالتر از  30متر در مشهد وجود دارد که
یک میلیون و  200هزار مترمربع از مجموع این معابر در طول این مدت بهسازی شد.
وی با اشاره به این که از سال  87کار طراحی و رفع موانع و دستاندازها در سطح پیادهروها آغاز شد ،اظهار
کرد :در ابتدا این کار با همکاری تعدادی از دانشجویان رشتههای معماری و شهرسازی انجام شد و با ابتکاری
که شکل گرفت و با سنجش پارامترهایی کار آغاز و پس از مدتی ،کار کیفی تر شد.

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدخبرداد

مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد

آمادگی برای ارائه خدمات درمانی در تعطیالت نوروزی

درخواست از مردم برای جبران کاهش ذخایر خونی

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدازآمادگیبرایارائهخدماتمناسببهزائران
و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروزی خبر
داد.بهگزارشوبدا،دکتربدیعیدرشورایمدیرانحوزهدرماندانشگاهعلومپزشکی
مشهداظهارکرد:درتعطیالتپایانسالونوروز همهمراکزاورژانسبیمارستانیوپیش
بیمارستانی،اتاقهایعملوبخشهایمراقبتویژهودیگربخشهابهصورتشبانه
روزیفعالاندوبه خدماترسانیبهمجاورانوزائرانمیپردازند.ویتصریحکرد:همانندسالهایگذشته
خدماتدرمانیواورژانسدرروزهایخاصبهصورتویژهوبا همهتوانارائهمیشود.ویافزود:دراینمدت
درمراکزشبانهروزیدندانپزشکیهمهخدماتبهمراجعانارائهخواهدشد.

مدیرکل انتقال خون اســتان گفت :ذخایر خونی خراســان رضوی بــا توجه به کاهش
مراجعه مــردم و افزایش عمل های جراحی رو به کاهش اســت.دکتر ســید حمیدرضا
اســامی در گفت و گو با مهر اظهار کرد :اگر روند کاهش ادامه یابــد ،در روزهای آینده
برای پاسخ گویی به درخواست های خونی بیماران با مشکل مواجه خواهیم شد و ممکن
است روند درمان در مراکز درمانی با اختالل مواجه شود .ما هم اکنون خون مورد نیاز
 ۶۰بیمارستان و مرکز درمانی خراسان رضوی را تامین می کنیم .وی تصریح کرد :از همه مردم درخواست
می کنیم برای انجام سنت پســندیده اهدای خون به پایگاه های این سازمان در مشهد و شهرهای خراسان
رضوی مراجعه و با اهدای خون خود مشکل بیماران را برطرف کنند.

رهایی کال قره خان مشهد از بوی بد و حیوانات موذی
درپیدرخواستمردمی،الیروبیبخش
انتهایــی کال قرهخــان واقــع در منطقه 6
مشهد برای کاهش مشــکالتی چون بوی
بد و جــوالن حیوانات و حشــرات موذی در
حال انجام اســت .به گزارش پایگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،شهردارمنطقه6
بااشارهبهاختصاصمنابعازسویمعاونت
خدمات شــهری برای الی روبــی این کال
گفت :ایــن الی روبی از خیابان شــیرودی
 3تا انتهای کال به طول ســه هــزار و200
متر با عرض 8متر در دستور کار قرار گرفته
که مبلغ پــروژه  930میلیون تومــان بوده
و از 20مهرمــاه امســال آغاز شــده اســت.
حیدریاظهارکرد:کالقرهخانبهصورت

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

دو دهنه بــا عرض 4متر در کنــار یکدیگر با
راههای دسترسی است که تاکنون حدود
یک هــزار و 147متر الی روبــی در یکی از
ایــن کالها با عــرض 4متر صــورت گرفته
است و تا ابتدای خیابان شیرودی  23کار
تحویلگرفتهشدهاستوقصدآغازعملیات
رادردهنهمجاورداریم.حیدریباتاکیدبر
این که رهاســازی فاضالب منازل در کال
قرهخان که مخصوص جمعآوری آبهای
سطحیشهراست،کامالغیرقانونیاست
و با آن برخــورد میشــود ،افــزود :منازلی
که فاضــاب خــود را در کال قرهخــان رها
می کنند و باعث ایجاد مشــکالت زیســت
محیطی ،بــوی بد ،رشــد و نمو حشــرات و

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

جانــوران مــوذی در ایــن کال میشــوند،
شناســایی می شــوند و از طریق معرفی به
مراجع قضایی یا از طریق شهرداری ،با آن
هابرخوردمیشود.تعدادیازاینمنازلکه
بهآنهااخطاردادهشدهبود،راسابرایحل
این مشــکل اقدام کردهاند و تعداد اندکی
باقی ماند ه است که در حال پیگیری برای
رفع مشــکل هســتیم .شــهردار منطقه 6
مشهد گفت :چون این کال از خیابان امام
رضــا(ع) ،دانشــگاه و  ...میگذرد ،شــاید
در این مســیر فاضالب انواع صنوف مانند
هتلها و منازل نیز به صورت غیر قانونی به
اینکالبریزد؛بعدازالیروبیبازدیدهای
هفتگیازمسیرانجاممیشود.

layout@khorasannews.com

مدیر کل دام پزشکی استان اعالم کرد

نظارت بهداشتی بر صادرات انواع دام
و فراورده های خام دامی از استان

مدیرکل دام پزشکی استان گفت :اداره کل
دام پزشــکی خراســان رضوی بــر صادرات
انواع دام و فراورده های خام دامی از استان
به 37کشور جهان نظارت بهداشتی دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دام پزشــکی،
دکتر احمــد شــریعتی افزود :طــی  10ماه
امســال بیش از  20هزارتن انواع صادرات
دام و فراورده های خام دامی از مبدأ استان
بــه مقصــد کشــورهای مختلف بــا 1290
مجوز بین المللی انجام شــده است که این
میزان 27 ،میلیون دالر برای کشور ارزآوری
داشــته اســت .وی مقصد صادرات اســتان

را کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا ،آســیای
میانه و حوزه خلیج فارس ذکر کرد و افزود:
صادرات آالیش غیرخوراکی دام و طیور نیز
طی مدت یادشــده  7هزار تن به ارزش 13
میلیون دالر بوده که این میزان در مقایســه
با مدت مشــابه ســال گذشــته از نظــر وزنی
حدود  33درصد افزایش داشته است .وی
گفت :بــا توجه به نقــش فراورده هــای خام
دامی در سالمت آحاد جامعه ،این اداره کل
نظارت دقیقی را بر محموله های صادراتی
و وارداتی از طریــق قرنطینه های تحت نظر
خود اعمال می کند.

