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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را
به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان میرساند.
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اتوبوسرانــی

حال ناخوش بیمارستان60ساله
گزارشمیدانی2ساعتهازبیمارستاندکترشریعتیب ههمراهرئیسبیمارستان،خبرازوضعیتنامناسباینمرکزدرمانیمیدهد

«فضا و اطراف بیمارســتان دکترشــریعتی بسیار
کثیف اســت و مهم اســت روزنامه خراسان ،سری
بزند و شرایط را بررسی کند و گزارشی در اینباره
تهیه کنــد« ».فضای بیمارســتان دکترشــریعتی
بهلحاظ نظافت و بهداشــت به شــدت نابهسامان
اســت .دورتادور بیمارســتان ،پر از زبالــه و حیاط
بیمارستان،پرازگربهاست».

گــزارش :بهارهموفقــی | دریافــت ایــن پیامهــا و
تماسهــای مشــابه درباره شرایـــط بیمارســتان
دکترشریعتیبا60سالقدمتکهبهدوشهرستان
طرقبــه و شــاندیز و غــرب مشــهد خدمــات ارائه
میدهد ،بهانهای شد تا ســری به این بیمارستان
بزنــم و شــرایط را از همــه نظــر بررســی کنـــم و
توضیحاترئیسبیمارستاندرپاسخبهانتقادات
را بشنــــوم .وســط محوطه سرســبز ،ســاختمان
قدیمیومرکزیبیمارستـانقدعلمکرده.فضای
بیرونیساختمان،ظاهریرنگورورفتهداردکه
بخشیازآنمتروکهوبرخیپنجرههایششکسته
است.واردساختمانبیمارستانمیشومواولین
جایی که ســر میزنــــم ،بخش اورژانس است که
فضای گرفتــهای دارد و بوی بسیــــار نامطبوعی
همهجاراپرکردهاست.بهزحمتنفسمیکشمو
بهسمتسالنبزرگیکهابتدایآن،بخشجراحی
عمومی و انتهای آن ،بخش جراحی زنان است اما
فقطبایککانترازهمجداشده،میروم.باخانمی
که همراه یک مردبیمار ،در اتاق VIPاســت ،ســر
حرف را باز میکنم که گله میکنــد« :همانطور
که میبینیــد ،بخشهای مــردان و زنــان ،کامال
مجزا نیستند .این س ِر سالن همسر من ،جراحی
سنگصفراانجامدادهوآنطرفزنیزایمانکرده
اســت .حتی ما که مثـــا اتاق خصوصی گرفتیم،
باز هم از رعایت حریــم بیمار راضی نیستیم .فارغ
از این ،سرویس بهداشتیهای بیمارستان کهنه
استونظافتاصالکافیوخوبنیست.رسیدگی
پرســتارها هم ناکافی اســت و در جواب اعتراض
مــا میگویند تعدادمــان کافی نیســت؛ چطوری
رســیدگی کنیــم؟» .سرویسبهداشــتیهای
فرســوده ،راهروهــای تنــگ و باریــک ،اتاقهای
کوچک و قدیمی و بوی فاضالب ،باعث میشــود
ماندندرفضایداخلیبیمارستان،سختباشد.
منتها فضای خارجی هم ،دستکمی از شرایــط
نامناســب داخل ندارد .کنار دیوارهــای بیرونی
محوطهبیمارستان،زبالههایزیادیریختهشده
ودرضلعزعفرانیه 10/1کهمشرفبهزمینیرها
شده است ،انباشت زباله و آثار مصرف موادمخدر
وکارتنخوابیوشبزندهداریدیدهمیشود.

•سیستم دفع فاضالب
قدیمی و مکندههای بو،
کمجانانــد

در ادامه تهیه گزارش ،دکتــر
«ســعید اشــکانیفر» ،مدیــر
بیمارســتان فــوق تخصصی
دکتر شریعتی هم در گشت و
گذار در محوطه بیمارستان،
همراهــــم میشود و درباره
انتقاداتــی کــه متوجــه ایــن
بیمارســتان اســت و کــم
و کســر یهای ایــن مرکــز
درمانــی ،توضیــح میدهد:
«ســاختمان بیمارســتان،
خیلی قدیمی است و بخشی
از نکاتی که بهچشــم مراجعان و شــما میآید ،به همین دلیل اســت .مثال
سیستم دفع فاضالب این بیمارستان ،قدمت زیادی دارد و لولهها از جنس
چدن است که ممکن است تا امروز جرم گرفته باشد .هوای نامطبوع و بوی
ناخوشایند برخی نقاط بیمارستان از جمله اورژانس هم به دلیل نزدیکی
به کانال فاضالب بیمارستان است .چون دفع بوی بد ،نیاز به مکندههای
قوی دارد و سیســتم برق این جا جــواب نمیدهد .منتها بــا پیگیریهای
مدیریت فنی دانشــگاه ،درصدد اختصاص فضای خوبی بــرای اورژانس
هستیم که نقشه هایش طراحی شده و با توجه به بودجهای هم که وزارتخانه
مصوب کرده ،از چند وقت دیگر ســاخت و ســاز این فضا و بازســازی دیگر
فضاها شروع میشود و وضعیت اورژانس سامان میگیرد».
•ساخت همراهسرا در
محوطه ،آلودگی صوتی
و آزار بیماران را بهدنبال
ندارد؟

•تقسیمبندی فضای
بیمارستان و تعداد نیرو
و سطح خدمات ،منطقی
است

دکتر اشکانی فر درباره مجزا
نبودن بخــش جراحــی زنان
از جراحــی عمومــی توضیــح
میدهــد« :در حــال حاضــر
یک کانتــر نصب شــده که در
یک طرف پرســتارخانم برای
رسیدگی به خواهران و طرف
دیگر ،پرســتارآقا بــه بیماران
دیگر خدمــت میکنند .ولی
اگــر بخواهیم به شــکل کامل
فضــا را جــدا کنیــم ،راهی به
ذهنمنمیرسد،جزاینکهفضارابستهترودرنتیجه،نامناسبترمیکند.ولی
اتاقها کامال مجزاست و این که آقایی ،به بخش زنان رفت و آمد داشته باشد یا
بالعکس ،اصال قابل پذیرش نیست» .دکتر اشکانی فر درباره ادعا و انتقادات
به تعداد کم پرستاران بیمارستان هم میگوید« :تعداد نیرو در هر بیمارستان،
براساساستانداردهایتوزیعنیروستوماازاینقاعدهعدولنکردیــموگرنه
معاونت درمان ورود میکند .به طور کلی ما درباره تعداد نیروهای متخصص
مشکلی نداریم و حتی به دلیل افزایش ســطح خدماتمان ،اعتماد مردم به
بیمارستان بیشتر شــده و مراجعانمان افزایش پیدا کردهاند .ضریب توزیع
نیروهای ما نسبت به دیگر بیمارستانهای مشهد منطقی است و من خیلی
محکم تاکید میکنم که از نظر تعداد نیرو مشکلی نداریم».
•تمهید ویژه برای نظافت داخل بیمارستان و جمعآوری زبالههای اطراف

هرچنــد ســاخت اورژانــس
جدیــد بیمارســتان شــروع
نشــده امــا پــروژه ســاخت
همراهســرای بیمار در دست
اجراســت و وقتــی از آلودگی
صوتــی ســاخت و ســاز در
محوطــه بیمارســتان پرس و
جو میکنم ،دکتر اشکانیفر
توضیــح میدهــد« :فعــا که
بهواسطه فصل سرما و بارش
بــرف و بــاران ،پــروژه تعطیل
است اما در مجموع ،اجرای پروژههای ساختمانی در محوطه ،بهلحاظ سرو
صدامشکلیایجــادنمیکند.چونازیکطرفهمهپنجرههادوجدارهاست
و از طرف دیگر ،پروژه از بخش بیمارانی که در حال اســتراحت و پشــت ســر
گذاشتندورهنقاهتاند،فاصلهدارد.پروژهساختهمراهسرایبیمارستان
دکترشریعتی ،از چهار ماه پیش آغاز شده 600 ،میلیون تومان هزینه دارد و
اگر سرمای هوا اجازه دهد تا اواسط بهار  99قابل بهرهبرداری است».

مدیر بیمارستان فوق تخصصی دکترشریعتی درباره نظافت ضعیف داخل
بیمارســتان و تعداد زیاد گربه در محوطــه هم توضیح میدهــد« :این فقط
مشکل بیمارستان ما نیســت و به جز دو یا سه بیمارستان دولتی ،متاسفانه
فکر میکنم بقیه بیمارســتانها با این مشــکل دســت به گریباناند .من به
همکارانسفارشمیکنمبادقتبیشتریبراینمسئلهمهم،نظارتداشته
باشــند .چرا که فلســفه وجود یک مرکز درمانی ،بهداشــت است و هرچند
گامهای خوبی در این مسیر برداشتیم ولی تا وضعیت مطلوب فاصله داریم
و باید تالش بیشتری کنیم .از آن جا که محوطه بیمارستان هم ،یک فضای
باز است که اطرافش را زمین و باغ گرفته ،وجود گربه طبیعی است ،اگرچه
رعایت نظافت میتواند تعدادشــان را کمتــر کند ».وی همچنیــن ،درباره
زبالههاییکهپشتدیواربیمارستانانباشتهشدهاست،میگوید«:راستش
منتاامروز،زبالههایبیرونبیمارستانراندیدهبودم.منتهاحدودیکهفته
پیشمکاتبهایباشهرداریمنطقهداشتمتادفعاتنظافتمنطقهکهظاهرا
هفتهای یک بار است ،بیشتر شود ».سپس« ،میرسیدی» ،معاونت خدمات
شهری شهرداری طرقبه میگوید« :زعفرانیه (ضلع پر از زباله بیمارستان)
در حریم شهر است و در محدوده شهر نیست .وظیفه شهرداری هم خدمت
رسانیبهمحدودهشهراستاماباتوجهبهحساسیتموضوعکهممکناست
مشکالت بهداشتی ایجاد شــود ،ما آن جا هم ارائه خدمات داریـــم و همین
امروز بهرغم کمبود نیرو ،جمع آوری زبالههای این منطقه را که مشــرف به
دیوار بیمارستان است به طور ویژه پیگیری میکنیم و انجام میدهیم».

چهار راه ابوطالب با این تعداد زیاد مسافر و
اتوبــوس ،دســتگاه شــارژ الکترونیــک نــدارد و
دکـــهها هــم معمــوال منکار تهــا را شــارژ
نمیکنند.
مســیر خط اتوبوس  1097به خصوص در
ســاعات پیک اداری وحشــتناک شــلوغ است و
نیمــی از مســافران نمیتواننــد ســوار شــوند.
پیشنهاد میشود برای رفاه مســافران یک یا دو
دستگاه اتوبوس در این خط و برای این ساعات
بهشکل کمکی استفاده شود.
چرا بعضی از ایستگاههای اتوبوس باالتر از
سطح خیابان است؟ و دریغ از گذاشتن یک پله
برای پادردها و حتی بچه ها؟ نمونهاش ایستگاه
خط  ۸۰به سمت قاضی طباطبایی.

قطارشهری

حــدود  ۱۰ســال از افتتــاح خط یــک قطار
شهری میگذرد ،ولی هنوز واگن هایش تکمیل
نشــده! هــر ایســتگاه طراحی شــده بــرای یک
کشنده به عالوه دو واگن حمل مسافر .ولی پس
از گذشت این همه سال هنوز میبینیم برای هر
ایستگاه دو کشــنده به هم متصل شده استفاده
میشــود! یعنی این همه ســال برای تهیه واگن
کافی نبوده؟
ما پرســنل پیمانــکار قطــار شــهری هر چه
صدایمان را از طریق رسانهها به گوش مسئولین
رساندیم فایدهای نداشت .چندی پیش یلدانه و
هدیه روز حمل و نقل را بهره برداران محترم این
شــرکت دریافــت کردند و ســهم ما فقــط همان
خدمت رســانی صادقانه و بی ریا به مســافرین و
زائرین آقا علی ابن موســی الرضا بوده و هست.
چرا کسی پاسخگو نیست که ما با این فشار کاری
هیچ سهمی از رفاهیات شهرداری نداریم و حتی
مبلغــی رو که هرچهار ماه به اصطــاح به عنوان
کارانه واریز میکنند به صورت یکسان و عادالنه
نمیدهند و هــرگاه اعتراضی هــم میکنیم در
جواب میگویند هیس پیمانکاران باید سکوت
کنند.

شهرداری

فاصله خیابــان آپادانا  7و بولوار دســتغیب
 19فقــط  200متر طــول دارد اما شــهرداری
برای بازگشایی مسیر اقدام نمیکند .این همه
سال صبر کردیم ،چند سال دیگر صبر کنیم؟

پلهای احداث شــده روی جداول خیابان
عبــادی 73اســتاندارد نیســتند و باعــث آب
گرفتگی بسیار زیاد در معابر ،هنگام بارش باران
میشــود .از شــهرداری منطقــه  3درخواســت
میکنم به این مشکل رسیدگی کند.
از شــهرداری محتــرم درخواســت داریــم
کوچههای اکبریه واقع در ابوذرغفاری را از این
بــی نــام و نشــانی در بیاورنــد .چندیــن بــار بــه
شــهرداری منطقــه و شــهرداری مرکــز مراجعه
کردیم ،برای نصب تابلوی کوچهها قول مساعد
دادنــد امــا اقدامی نشــد .عــاوه بر مشــکالت
پســتی ،برای آدرس دادن نیز باید داخل کوچه
بایستیم و تلفنی آدرس بدهیم.
بارها از شهرداری درخواســت کرده ایم در
ضلــع جنوبــی میــدان امــام علــی(ع) و انتهای
بولوارســیدرضی ،پــل عابرپیــاده نصب شــود.
هربارکمبود بودجه را بهانه کردند! جان اهالی
در خطر است.
چرا حدفاصــل میــدان فردوســی و میدان
شهدا زیر گذر نمیگذارید؟ چه فرقی است بین
باالی شهر و پایین شهر؟ لطفا رسیدگی کنید.

متفرقه

لطفا تریبون محله را به شهرک شیرین برده و
به مشکالت آن جا رسیدگی کنید .از اتوبوسرانی
بخواهید یک خط اتوبــوس از آن جا تا حرم مطهر
بگــذارد .لطفا هرچه ســریعتر و طــی هفتههای
آینده این کار خداپسندانه را انجام دهید.
لطفا درباره کیفیت آب مشهد شفاف سازی
کنید و بگویید که آیا همه احتیاج به اســتفاده از
دستگاه تصفیه آب دارند یا جوشاندن آب کافی
است؟
بحمـدا ...بـرف سـنگین و رحمـت الهـی
بارید .شـاخههای درختان پـر از برف شـد و الزم
اسـت هر کسـی درختان اطـراف خانه خـود را با
یک وسـیله بتکاند .چـون اوال شـهرداری آن قدر
نیـرو بـرای تکانـدن همـه درختـان نـدارد و ثانیـا
دیـر شـدن ایـن کار باعث یـخ زدن شـاخه درخت
میشود.
چند روز قبل ،ساعت دوازده و نیم شب بچه
یک سالهام مریض شــده بود و رفتم بیمارستان
دکترشــیخ .ولی گفتند دکتر نداریم .یعنی کل
یک بیمارستان کودکان ،یک پزشک متخصص
برای ویزیت نباید داشته باشد؟

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

برف بارید ،درختان شکست
طی روزهای قبل و بعد از باریدن برف شــدید در مشــهد و دیگر نقاط اســتان و کشور ،شاهد
شکستن شاخههای تعداد زیادی از درختان بودیم .چقدر خوب است تمامی ما برای خودمان
یک وظیفه نانوشــته تعریف کنیم و آن هم این که به محض باریدن برف ،شاخههای درختان
را که از برف سنگین شده بتکانیم تا هم به زحمتکشان فعال در فضای سبز شهرداری کمک
کرده باشیم و هم شاهد شکسته شدن شاخههای درختان در این فصل از سال نباشیم.

پیگیری گالیههای مردم

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیــران روابــط
عمومــی ســازمان ها می تواننــد
پاســخ های خــود بــه پیامک هــای
مــردم را از طریــق پســت الکترونیکی
 kho.razavi@gmail.comبهروزنامه
خراســان رضوی ارســال کنند .پاســخ
مسئوالن به پیامکهای مردمی ،روزانه
در همین ستون منتشر خواهد شد و به
استحضار مردم خواهد رسید.

شرکت برق

نظربهمطلبچاپشدهدرخصوص«زمانخاموشو
روشن شدن روشنایی معابر در بولوار صیاد شیرازی
و بولوار پیــروزی» در مورخ  98.10.18به شــماره
 20288بهاستحضارشهروندانمحترممیرساند:
تمامی سیســتم روشــنایی معابر در شــهر مشهد به
وسیلهساعتنجومیکهزمانخاموشوروشنشدن
المپها را تعیین میکند ،کنترل میشــود .ساعت
نجومیوسیلهایاستکهبراساستنظیماتافقروز
و شب در شش ماه اول و دوم سال تنظیم شده است
و فرمان روشن و خاموش شدن المپهای روشنایی
معابــر را بــر عهــده دارد .بنابرایــن تمامی سیســتم
روشنایی به وسیله همین دستگاه کنترل میشوند.
گاهی به طور خیلی معدود به هر دلیلی ممکن است
تنظیماتساعتنجومیتغییریابدکههمکارانمابه
محل مراجعه و به تنظیم آن اقدام میکنند .بنابراین
شهروندانمحترممیتواننددرصورتنیازبهصورت
24ســاعته با مرکز فوریتهای برق به شماره 121
تماس حاصل فرمایند.

مخابرات

در پاســخ به مطلــب منــدرج در آن روزنامــه مورخ
 98.9.23در ســتون «برای اطالع مســئوالن» با
عنوان «در باکــس تلفــن در خیابان دانشــجو»...
به اســتحضار میرســانیم :ضمن تشــکر از اطالع
رسانی شهروند محترم ،با پیگیری صورت گرفته،
مشکل مذکور رفع شد.

اگر ساکنان محله مشارکت
(ره)
کنند ،پیادهروهای محله امام
مرمت میشود
«برخـی از پیـاده روهـای محلـه
امـام خمینـی(ره) بـه مرمـت و
بهسازی نیاز دارد .از شهرداری
میخواهیـم چـار های بـرای ایـن
موضـوع بیندیشـد .ایـن گونـه
احسـاس میشـود کـه توجـه
مسـئوالن شـهرداری بـه مرمـت
و بـه سـازی پیـاده روهـای اصلـی
و همچنیـن معبرهـای فرعی این
منطقـه خیلـی کـم شـده اسـت».

«علــی شــیرازی» شــهردار منطقــه 8
توضیــح میدهــد« :از قضــا پیاده روســازی،
مهمتریــن پــروژ های بــود کــه امســال در
محلــه اما مخمینــی(ره) انجــام دادیــم و
در حــال حاضــر ،پیــاده روســازی ضلــع
غربــی ایــن محلــه در دســتور کار اســت و تــا
پایــان ســال ان شــاءا ...انجــام خواهد شــد.
فعــا بودجــهای بــرای مرمــت و بــه ســازی
پیــاده روهــای فرعــی محلــه نداریــم کــه
قــول مرمــت آن را بدهیــم .حتــی شــورای
اجتماعــی محــات را تشــکیل داده ایــم و
مشــارکت مردمــی را بــرای ایــن موضــوع
طلــب کــرده ایــم امــا تــا کنــون پاســخ مثبتی
از ســوی شــهروندان بــرای مشــارکت
نیامــده اســت .قــول میدهــم اگــر مــردم
بــرای مرمــت و بــه ســازی پیــاده روهــای
معابــر فرعــی  50درصــد مشــارکت کننــد،
 50درصــد دیگــر را مــا تقبــل میکنیــم و
اجــرا خواهــد شــد».

اتوبوسرانها اجازه
برخوردنامناسب با مسافران،
بهخاطر کرایه را ندارنــد
«چند روز قبل شاهد منظر های
بـــودم کــه خیلی نــاراحــت شــدم.
ران ــن ــده ات ــوب ــوس بــی آرتـــی خط
شــهــرک شــهــیــد بــاهــنــر ،بــاکــد
سازمانی .. .ساعت 11:30صبح،
یک پیرمرد ۸۰ساله را به خاطر
نــداشــتــن مــن کــــارت ،پــس از دو
ایستگاه بهاصرار از اتوبوس پیاده
کرد .ایکاش بررفتار و برخوردهای
رانندگان شرکتهای خصوصی
اتــوبــوس ،نــظــارت شــود تــا از این
برخوردها جلوگیری شود».

«عباس اتحادی» ،مدیر روابط عمومی سازمان
اتوبوسرانی در پاســخ به این گالیه میگوید:
«ســازمان در قبــال مســافرینی کــه کرایــه
پرداخت میکنند ،موظف است خدمات ارائه
بدهد .این جزو تکالیفی است که اتوبوسران
در برابر مسافرین دارد .در مقابل شهروندان
هم نسبت به خدمات شــهرداری مشهد که از
آن استفاده میکنند ،وظایفی دارند .یکی از
این وظایف پرداخت بهای خدماتی اســت که
به آنها ارائه میشــود .اما اتوبوســران اجازه
برخورد خارج از دایره اخالق و شئون اسالمی
و زیر پا گذاشــتن کرامت شــهروندان را اصال
ندارد و این اجازه را هم به اتوبوسران ندادیم.
منتها بایســتی ایــن تذکــر را هم به شــهروند
بدهند کــه در ســفر بعدی شــان حتمــا برای
استفاده از من کارت اقدام کنند .شهروندانی
هم که امکان ارائه پرداخت خدمات از طریق

مــن کارت را ندارنــد ،میتوانند بــه جای من
کارت وجه نقــد پرداخت کننــد .در این مورد
خاص هم به راننده تذکر داده میشود».

تحمل دردسرهای پایانه ،فقط
تا 4سال دیگر
«40ســـال اســت در کــنــار پایانه
انقالب زندگی میکنم و از دود
خــودروهــا و بــوق و ســروصــدای
اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی
هنگام ورود و خــروج بــه پایانه
انقالب کالفهام .پرد ههای خانه
مان همیشه دوده گرفته و بیشتر
روزهای سال سرفه میکنیم و در
طول روز ،خواب راحت نداریــم.
ا یکــاش شهرداری منطقه برای
سامان دهــی ایــن معضل ،کاری
میکرد».

شـهردار منطقـه  8در پاسـخ بـه ایـن گلـه
پیامکـی میگویـد« :مـن قبـول دارم
دردسـرهای پایانـه بـرای مجـاوران ناراحـت
کننـده اسـت و سـرو صـدا و آلودگـی
آزاردهنـده .ما تـا چهارسـال دیگر ایـن پایانه
را بـه بیـرون شـهر انتقـال میدهیـم .طبـق
طرح و با توجـه به مصوبههای موجـود ،پایانه
انقلاب بایـد در مـکان فعلـی مسـتقر بمانـد.
بـا وجـود ایـن بـرای رفـاه حـال شـهروندان
منتظریـم توافقـات آبشـار  2کـه در واقـع
اراضی میـدان تیر ارتش اسـت ،نهایی شـود
و بـه محـض نهایـی شـدن ،پایانـه را از ایـن
محـدوده جابـه جـا و در حـوزه بولوارنمـاز
مسـتقر میکنیـم».

شهروندخبرنگار

نمازخانه پارک هفتحوض را دریابید

ایـن جـا نمازخانـه پـارک هفتحوض مشـهد اسـت .هـر وقـت بـرای بهجـا آوردن نماز بـه این
نمازخانـه مـیروم ،نـه از نظافـت خبـری اسـت ،نـه فـرش و نـه حتـی یـک عـدد مهـر سـالم که
نمـازم را بخوانـم .بـا شـروع فصـل سـرما ،نبـود وسـیله گرمایشـی مشـکلی اسـت که بـه دیگر
مشـکالت ایـن نمازخانـه اضافه شـده اسـت .لطفا ایـن عکـس را چاپ کنید شـاید مسـئوالن
رسـیدگی کننـد.

