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اینبیمارستانجایسوزنانداختنندارد!

محمد حــســام مسلمی /دفــتــرچــه تامین
اجتماعی اش را در دستش لوله کرده و پشت
افراد در صف نوبت تصویربرداری ایستاده است،
ماسک به صورت دارد اما هر از گاهی ماسکش را
تا زیر چانه پایین می کشد تا مسئول نوبت دهی
صدایش را بهتر بشنود بلکه کــارش زودتــر راه
بیفتد ،هر از گاهی نگاهش را به سمت صندلی
های راهروی بیمارستان می اندازد ،به نظر می
رسد همراه یکی از بیماران است که روی صندلی
راهروی بیمارستان نشسته است ،از داخل صف
مادرش را صدا می زند ،پیرزنی که چهره اش در
هم و خسته و بیفروغ است و انگار درد بزرگی
جسم او را درگیر کرده که این قدر پریشان و بی
حال روی صندلی نشسته است ،دختر نگاهش
را به سمت مادر پیرش می کند و می گوید "مامان
ماسکت افتاده پایین ،درستش کن االن می
آیم" به سمت مادرش می رود و در کنارش می
نشیند ،سر صحبت را از سختی هــای نوبت
گرفتن برای بیماران در بیمارستان با او باز می
کنم که حدود نیم ساعتی در صف ایستاده بود،
می گوید" :از شهرستان قوچان آمدیم ،مادرم
بنده خدا سرطان معده دارد ،چندین شب است
که از درد معده نتوانسته است درست و حسابی
بخوابد ،دیشب آن قــدر از درد به خــودش می
پیچید که گفتم باید هر طور شده او را به مشهد
ببرم ،یا نوبت می دهند یا نمی دهند ،گفته بودند
که می توانیم تلفنی و اینترنتی نوبت بگیریم
اما سه روز است که نتوانستم نوبت بگیرم ،هر
بار که می خواستم نوبت بگیرم تلفن و اینترنت
تایید نهایی را نمی زد ،مجبور شدم با مادرم
حضوری برای گرفتن نوبت بیایم که خدا راشکر
انجام شد".
•درمانگاه تخصصی جایی برای سوزن
انداختن نداشت

صندلی های راهروی بیمارستان به رغم عالمت
گذاری برای فاصله گذاری اجتماعی نیز مملو از

بیماران و همراهان رنجور و خسته ای است که
از سرگردانی رمقی برای آن ها باقی نمانده اما
مجبور بودند خطر مبتال شدن به بیماری کرونا
در این شلوغی را به جان بخرند .ساعت 11:30
اســت؛ در ابتدای ورود به درمانگاه تخصصی
بیمارستان از ازدحام جمعیت مراجعه کنندگان
شوکه شدم ،جای سوزن انداختن نبود ،تمام
نیمکتهای سالن و حتی راهروی باریک منتهی
به مطب پزشک مملو از جمعیتی بود که هر کدام
با دردی به امید درمــان ،راهــی این درمانگاه
شده بودند.
محمد ،جوانی که حدود سی و خــرد های سال
بیشتر نداشت ،یکی از بیمارانی بود که برگه
نوبت به دست منتظر بود تا پیش پزشک برود،
شماره اش  88بود ،می پرسم چقدر زمان می
برد که نوبتت برسد؟ می گوید :این همه جمعیت
ر ا نگاه کنید فکر می کنم دو ساعتی طول بکشد
که نوبتم برسد.
صدای سرفه یکی از بیماران مدام به گوش می
رسد ،زن میان سالی که نزدیک مطب پزشک
داخل صف ایستاده است مدام سرفه می کند،
بعد آن قدر سرفههایش سنگین میشود که از
داخل صف بیرون می آید تا کمی نفس بکشد،
فقط می توانم بگویم که این جا نفس کشیدن
سخت اســت .ایــن هــا گوشه ای از مشکالت
بیمارستان امــام حسین (ع) در حاشیه شهر
مشهد است ،بیمارستانی که هم اکنون زیر بار
کرونا هم رفته است ،بیمارستانی که از دو سال
پیش که کرونا شیوع پیدا کرد از جمله بیمارستان
هایی بــود کــه آمــادگــی خــود را بــرای پذیرش
بیماران کرونایی اعالم کرد تا بخش مهمی از
مشکالت درمانی حاشیه شهر مشهد را حل
کند ،اما در گزارش میدانی که از این بیمارستان
داشتیم مراجعه کنندگان گالیه هایی داشتند
و خواستار حل مشکالت از طــرف مسئوالن
بیمارستان بودند .مشکالتی که دکتر "سید ناصر
حسینی" رئیس بیمارستان امام حسین (ع) در

گفت وگو با خراسان رضوی با اذعان به گالیه
های مراجعه کنندگان اظهار می کند :از زمان
شیوع کرونا که یک سری محدودیت هایی اجرا
شد ،ما نیز تابع اجرای مقررات بودیم ،برای این
که ارائه خدمات به بیماران تسهیل شود در این
خصوص اقداماتی از قبیل نوبت دهی اینترنتی و
ارسال پیامک برای مراجعه راحت تر بیماران به
بیمارستان صورت گرفت.
•مراجعه کنندگان مقید به ساعت زمان
تعیین شده نیستند

وی می افزاید :متاسفانه وقتی بیماران با نوبت
اینترنتی به بیمارستان مراجعه می کنند خیلی
مقید به ساعت زمان تعیین شده برای مراجعه
نیستند و یکی از دالیل ازدحــام در بیمارستان
همین موضوع است چرا که هنوز فرهنگ نوبت
دهی اینترنتی جا نیفتاده است ،حتی در بخش
ارتوپدی سه پزشک به صورت همزمان مستقر
هستند اما متاسفانه مراجعه کنندگان نوبت
دهی اینترنتی را رعایت نمی کنند.
دکتر حسینی با بیان ایــن که فضای فیزیکی

بیمارستان خیلی کم است و این موضوع نیز
مشکالتی را بــرای بیمارستان ایــجــاد کــرده
است،تصریح می کند :در این خصوص طرح
های توسعه ای به ویژه برای درمانگاه پیش بینی
شده است تا بتوانیم خدمات بهتری ارائه کنیم.
•جزئیات توسعه فیزیکی بیمارستان امام
حسین (ع)

وی درخصوص جزئیات توسعه فضای فیزیکی
بیمارستان می گوید :بیمارستان امام حسین
(ع) دارای دو بخش اســت ،بخشی نــوســاز و
بخشی قدیمی است ،درمانگاه در بخش قدیمی
بیمارستان قرار گرفته است ،در نظر داریم فضای
سالن انتظار برای بیماران و همراهان را گسترش
و تعداد اتاق های بستری را افزایش دهیم  ،در
این خصوص برنامه ریزی های الزم انجام شده
و طرح نیز آماده است ،در این طرح حتی ورودی
بیمارستان نیز اصالح خواهد شد؛ سال گذشته
میزان اعتباری که برای توسعه بیمارستان داده
بودیم  15تا  20میلیارد تومان بود اما هم اکنون
رقــم باالیی نیاز خواهد بود.دکتر حسینی با

بیان این که اجرای طرح توسعه ای بیمارستان
مستلزم دو اقدام مهم است ادامه می دهد :یکی
این که بودجه آن تامین شود و دیگر این که زمان
داشته باشیم که درمانگاه را چند هفته تعطیل یا
در مکان دیگری مستقر کنیم تا بتوانیم طرح های
توسعه ای بیمارستان را اجرایی کنیم ،همچنین
راه انــدازی بخش آنژیوگرافی از دیگر برنامه
های توسعه بیمارستان است که مجوزهای آن
نیز صادر شده است .وی با بیان این که در بخش
درمانگاه اتفاقات و تغییرات ویــژه ای خواهد
افتاد،خاطر نشان می کند :واقعیت این است
که درمانگاه خیلی شلوغ است ،اگر بخواهیم در
این شرایط درمانگاه را برای اجرای طرح توسعه
تعطیل کنیم امکان پذیر نیست فقط می توانیم به
ساختمان دیگری انتقال بدهیم ،به عنوان مثال
مکانی را به صــورت موقت یک تا دو ماه اجاره
کنیم که هم درمانگاه تعطیل نشود و هم طرح
های توسعه ای درمانگاه عملیاتی شود.
•قبل از شیوع کرونا بیمارستان با ازدحام
جمعیت شدیدی مواجه بود

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) می افزاید:
قبل از شــرایــط کــرونــایــی ایــن بیمارستان با
ازدحــام شدیدی روبــه رو بــود ،اکنون با نوبت
دهی اینترنتی در وضعیت خوبی قرار داریم،
اگر بیماران سر زمان تعیین شده در بیمارستان
حضور یابند ازدحام صورت نمی گیرد.
وی بیان ایــن که بــرای جلوگیری از ازدحــام و
رعایت فاصله گــذاری اجتماعی روی صندلی
ها کاغذهایی نصب شده است،اظهار می کند:
عــاوه بــر ایــن مــوضــوع مــدام از بلندگو اعــام
می کنیم که مراجعه کنندگان فاصله گذاری
اجتماعی را رعایت کنند ،حتی یکی از ایرادهایی
که در اعتبارسنجی ها از بیمارستان به ما اعالم
شد همین موضوع بود.دکتر حسینی در ادامه
به اقدامات بیمارستان از زمان شیوع کرونا در
مشهد اشاره می کند و می گوید :در بحث کرونا

کارهای زیادی انجام داده ایم ،حتی از همان
زمان شیوع کرونا بیمارستان امام حسین (ع)
برای پذیرش بیماران کرونایی اعالم آمادگی
کرد.
•اختصاص  70درصد تخت های بیمارستان
برای بیماران کرونا در موج پنجم

وی با بیان این که در موج پنجم کرونا  70درصد
تخت های بیمارستان برای بیماران کرونایی
اختصاص یافته بــود ،مــی افــزایــد :در همین
خصوص سعی کردیم تهویه مناسب را برای
بیمارستان و درمانگاه اجرایی کنیم ،خدا را
شکر با وضعیت بهتر کرونایی هم اکنون دو بیمار
کرونایی در بیمارستان بستری است.
دکتر حسینی با اشاره به این که این بیمارستان
ع ــاوه بــر خــدمــات رســانــی درمــانــی بــه مــردم
ماموریت های دیگری نیز انجام می دهد ،می
گوید :پرسنل بیمارستان امام حسین (ع) در
موج پنجم کرونا در استان سیستان و بلوچستان
و موج سوم در گرگان بیمارستان صحرایی ایجاد
کردند ،همچنین در موج اول بیماری کرونا بحث
های گندزدایی و بیماریابی از دیگر اقداماتی
بود که از سوی کارکنان این بیمارستان صورت
گرفت؛ حتی خدمات درمانی به مردم مناطق
محروم خــارج از مشهد ارائــه می کنیم و این
افتخار بزرگی اســت که به مــردم ایــن مناطق
خدمت رسانی کنیم.رئیس بیمارستان امام
حسین (ع) می افزاید :در مشهد دو بیمارستان
با درجــه عالی خدمات ارائــه می کند که یکی
از این ها همین بیمارستان امــام حسین (ع)
اســت ،ضمن ایــن که بر اســاس اعتبارسنجی
هایی که از سوی وزارت بهداشت صورت می
گیرد این بیمارستان جزو هشت بیمارستان
برتر کشور محسوب می شود ،هم اکنون 130
تخت بیمارستانی فعال داریم و اگر بخش آنژیو
راه ان ــدازی شــود  50تخت نیز به تخت های
بیمارستان اضافه خواهد شد.

سیر تا پیاز مشکالت ساخت مسکن دولتیدرسرخس
آستان قدس :زمین  100هکتاری در محدوده سرخس قراردارد که آمادگی داریم  15هکتار آن را برای ساخت مسکن اختصاص دهیم
گزارش
محمودی ،مسلمی

•زمینهای سرخس موقوفه آستان قدس
رضوی است

به گزارش خراسان رضوی ،رضا عمادی ،جوانی
که به تازگی تشکیل خانواده داده است و در
شهرستان سرخس زندگی می کند به خبرنگار
ما گفت:من فکر می کنم یکی از دالیل اصلی
این که نام شهر سرخس در فهرست شهرهای
درخواستی بــرای طــرح جهش تولید مسکن
نیست این باشد که دولت در شهر سرخس زمین
ندارد و اکثر زمینهای سرخس موقوفه آستان
قدس رضوی است .شهروند دیگری که کارمند
و صاحب سه فرزند است ،اظهار کرد :اما قیمت
زمین چنان باالست که خرید آن در تــوان من
نیست ،بنابراین با این وضع چگونه می توانم

•تعداد ثبت نام کنندگان طرح اقدام  مسکن
در دولت قبلی

سرپرست بنیاد مسکن انــقــاب اســامــی با
بیان این که طرح اقدام ملی مسکن در دولت
دوازدهم در دستور کار قرار گرفت اظهار کرد:
بر اساس سهمیه شهرستان و در فرایند زمانی
مشخص که سامانه باز بود حــدود  1300نفر
ثبت نام کردند که  733نفر واجد شرایط الزم
براساس دستورالعمل های ابالغی تشخیص
داده شدند که از این تعداد 112،نفر تنها تشکیل
پرونده دادند و 72نفر برای واریز پیش پرداخت
به مبلغ  40میلیون تومان در بانک مسکن اقدام
کردند .سعید زحمتکشان افزود:همان طور که
مطرح شد این ثبت نام درخصوص طرح اقدام
ملی مسکن دولت گذشته بوده که بعدها سامانه
آن تعطیل شد و به دنبال آن افرادی که تشکیل
پرونده دادنــد به تدریج پیامک واریز پول برای
آنان ارسال می شد که چون مشکل تامین زمین
دولتی داشتیم تقاضا کردیم پیامک ها تعطیل و
واریزی ها متوقف شود تا تکلیف زمین مشخص
شود .بنابراین هم اکنون  72نفر از متقاضیان
که در مرحله اول پیش پرداخت داشتند به علت
بالتکلیفی وضعیت زمین که بــرای ساخت و
ساز در اختیار بنیاد قــرار نگرفته است منتظر
هستند .سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سرخس در ادامه خاطر نشان کرد:از آن جا که
دولت زمینی به ما واگذار نکرده ،ما اعالم کردیم
بنیاد در محدوده اراضــی شهرک عباس آباد و
بابا لقمان که ساخت و سازهای زیــادی انجام
شده و شهر به آن سمت گسترش یافته است ،می
تواند از اراضــی خود بــرای افــراد ثبت نام شده
در طرح اقدام مسکن ملی خانه سازی کند .در
صورتی که با مساعدت دستگاه های ذی ربط

عکس تزیینی است

شهرستان سرخس با جمعیتی بیش از 100
هزار نفر از جمله شهرهای مهم مرزی خراسان
رضوی است که طی چهار دهه گذشته و با توجه
به منابع نفت ،گاز،پاالیشگاه ودیگر زیرساخت
های توسعه ،اعم از ارتباط ریلی با کشور همسایه
ترکمنستان  ،گمرک و پایانه مــرزی و دست
آخر منطقه ویژه ،سد دوستی و  ...از جمعیتی
جوان و پویا برخوردار است که عمده هم و غم
بیشتر ساکنان مسکن است و متاسفانه ثبت
نام کنندگان در طرح اقدام ملی مسکن دولت
قبلی به مشکل خورده اند و در طرح جهش تولید
مسکن دولت سیزدهم هم فعال امکان ثبت نام
برای ساکنان سرخسی فراهم نیست بنابراین
انتظار م ـیرود مسئوالن شهرستان سرخس
این موضوع را به صورت ویژه پیگیری کنند تا
سرخسی ها همانند دیگر شهرستان ها از طرح
جهش تولید مسکن برخوردار شوند  ،بر همین
اساس می طلبد مسئوالن شهرستان و استان با
همکاری یکدیگر این امکان را برای متقاضیان در
شهر سرخس نیز فراهم کنند.

با حقوق کارمندی زمین تهیه کنم و خانه ای
بسازم .شهروند دیگری نیز تصریح کرد:در طرح
اقدام ملی مسکن دولت قبلی ثبت نام کرده ام
ولی فعال به مشکل خورده است.

مشکل صدور پروانه ساختمان و مجوزهای الزم
حل شود ،می توانیم برای ساخت  96دستگاه
خانه به صــورت آپارتمانی اقــدام کنیم .رئیس
شــورای شهر سرخس نیز گفت :در محدوده
محله عباس آباد ما مشکل صدور پروانه نداریم .
غالمرضا اللوی با اشاره به این که در محدوده
محله عباس آبــاد هیچ گونه ممنوعیت صدور
پروانه ساختمانی نداریم،افزود:این شهرداری
نیست که به این زمین ها پروانه نمی دهد بلکه
مشکل دیگر این اراضی،قرار گرفتن در حریم
اثر تاریخی بابا لقمان سرخسی است که میراث
فرهنگی روی آن انگشت گذاشته و مانع ساخت
وساز می شود .
ضمن ایــن کــه در طــرح تفصیلی گذشته این
مناطق به اشتباه خــارج از محدوده ثبت شده
اســـت .عــضــو شــــورای شــهــر ســرخــس یـــادآور
شد:متاسفانه در زمان مطالعه طرح تفصیلی
در دهه های گذشته به این موضوع که محله
عباس آباد  200سال قدمت دارد و ساخت و

سازها در آن محله و اراضی اطراف روال عادی
خود ر اطی می کرد ،توجه نشده است به طوری
که  70درصد شهر به آن سمت گسترش دارد
اما خوشبختانه در مطالعه طرح تفصیلی جدید
این موضوع اصالح و اشتباه گذشته رفع شده
و اراضــی که در محله عباس آبــاد و ...نیاز به
ساختمان ســازی داشته باشند می توانند به
شهرداری مراجعه کنند .اللوی تصریح کرد:
برای ساخت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن
مجوزهای الزم از سوی شهرداری سرخس صادر
شده است به طــوری که بر اســاس طرح جامع
جدید شهری که به زودی ابالغ می شود بنیاد
مسکن می تواند برای ساخت سه طبقه روی
پیلوت اقدام کند.
•باید به سرخس توجه ویژه شود

حجتاالسالم بختیاری ،امام جمعه سرخس
با اشاره به طرح نهضت جهش تولید مسکن و
ساخت و ساز سالیانه یک میلیون مسکن برای

جوانان از سوی دولت سیزدهم گفت :از آن جا
که این شهرستان موقوفه آستان قدس رضوی
است و شهر سرخس شهر امــام رضــا(ع) است
.مردم از آستان قدس که خادم امام رئوف است،
انتظار دارند پیشتر از هر شهرستانی مقدمات
اهدای زمین به دولت را فراهم کند تا جوانان این
مرز و بوم در این طرح ملی شرکت کنند و بازار
مسکن از رکود و افزایش قیمت های مسکن و
زمین خارج شود .امام جمعه سرخس در ادامه
افزود :بنده به صورت جدی این قضیه را پیگیری
میکنم و به همه جوانان قول میدهم با تمام
توان برای رفع مشکالت و احقاق حقوق آن ها
تالش کنم و این نوید را میدهم با توجه به این که
حجت االسالم والمسلمین مروی ،تولیت آستان
قدس رضوی به من گفت درخصوص سرخس
و مساعدت برای حل مشکالت این شهرستان
{قیدی} ندارند و مساعدت مطلق دارند ،بنده نیز
این را به صورت جدی پیگیری میکنم.
•سهم شهر سرخس از نهضت ملی مسکن
بیش از  700نفر است

محسن بخشی ،مــعــاون عــمــرانــی و مسئول
پیگیری طرح نهضت جهش تولید مسکن دولت
سیزدهم در شهرستان گفت:براساس سهمیه
از ســوی اداره کــل راه ،مسکن و شهرسازی
استان برای سرخس بیش از  700نفر سهمیه
درنظر گرفته شده اســت .وی افــزود :در طرح
جهش نهضت ملی مسکن دولــت سیزدهم از
سوی وزارتخانه برای استان خراسان رضوی
تنها  30درصد شهرهای استان مجاز به ثبت
نام شدند و سرخس جزو بازنشده هاست ،بر
همین اساس ،شهروندان سرخسی می توانند
در مرحله بعد ثبت نام کنند .معاون عمرانی
فرماندار سرخس در ادامه اظهار کرد :از آن جا که
اراضی شهرستان سرخس موقوفه آستان قدس
رضوی است و زمین دولتی نداریم ،مکاتباتی
را با استانداری انجام داده و اراضی تعدادی از
دستگاه های اداری شامل آمــوزش و پرورش،

مخابرات ،بــرق ،شرکت های تابعه مانند نفت
و گــاز و  ...را به استناد قانون جهش نهضت
ملی مسکن معرفی کرده ایم که پس از تصمیم
کمیسیون ماده  5تغییر کاربری پیدا کند و این
طرح عملیاتی شود .مهندس بخشی در پایان
تصریح کرد:گره های طرح اقدام مسکن ملی
دولت دوازدهم هم پس از آن که طرح تفصیلی
شهرستان ابالغ شود باز می شود و مشکل صدور
پروانه حل خواهد شد.
•اعالم آمادگی آستان قدس برای اختصاص
زمین درخصوص طرح جهش ملی تولید
مسکن

در این باره معاون امالک و اراضی آستان قدس
رضوی نیــز در گفــت وگو بــا خبرنگار خراســان
رضــوی از اعــام آمادگــی آســتان قــدس برای
تحویل زمین برای ساخت مسکن در طرح جهش
ملی تولید مســکن در شهرستان ســرخس خبر
داد و گفــت :زمینی به مســاحت  100هکتار در
محدوده شــهر ســرخس قرار دارد که ما آمادگی
داریــم حــدود  15هکتــار از آن زمیــن را بــرای
ساخت مسکن اختصاص دهیم.
مرتضــی حقیقــی بــا بیــان ایــن کــه پیشــنهاد
اختصاص زمین از ســوی آســتان قــدس رضوی
برای ساخت مسکن در شهرستان سرخس داده
شده است ،افزود :از سوی دولت برای اختصاص
زمیــن در طــرح جهــش ملــی پیشــنهادی داده
نشده است ،آســتان قدس رضوی برای ساخت
مسکن در سرخس پیشــنهادهایی داده اما راه و
شهرســازی در این خصوص هنوز به جمع بندی
نرســیده و این پیشــنهاد در حال بررســی است.
وی تاکید کرد کرد :به هر حال یک سری سخت
گیری هایــی درخصوص طــرح جامع و توســعه
شــهری وجود دارد ،اگــر  100هکتــار زمین به
محدوده شهری شــهر ســرخس اضافه شود می
توان طبق توافق و رعایت حقوق موقوفه بخشــی
از زمیــن را برای تولیــد مســکن در اختیار دولت
قرار داد.

