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افتتاح گنجینه بزرگ آثار مکتوب
آستان قدس

با حضــور رئیس دفتر مقــام معظم رهبــری ،گنجینه
بــزرگ آثار مکتوب آســتان قــدس رضوی بــا ۹۰۰۰
مترمربع وســعت در حرم مطهر امام رضــا (ع) افتتاح
شــد .این فضا بــرای نیم قرن امــکان ذخیــره میراث
فرهنگــی کشــور را دارد .بــه گــزارش آســتان نیــوز،
مراسم افتتاح این گنجینه با حضور آیت ا ...محمدی
گلپایگانــی رئیــس دفتــر مقام معظــم رهبــری ،آیت
ا ...علم الهــدی نماینده ولی فقیه در اســتان ،حجت
االســام و المســلمین مــروی تولیت آســتان قدس
رضوی ،نظری اســتاندار و همچنین آیت ا ...اشرفی
شــاهرودی ،آیــت ا ...ســیدان ،آیــت ا ...مرتضــوی
و جمعــی از مدیــران شــهری ،مســئوالن کشــوری و
لشــکری ،در کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی
برگزار شــد .رئیس دفتر رهبر معظم انقــاب در این
مراســم گفت :در این دوره قدمهای بزرگی برداشته
شــده و انشــاءا ...این رویه همچنان با حضور حجت
االســام والمســلمین مــروی ادامه خواهد داشــت.
حجــت االســام والمســلمین محمــدی گلپایگانی
افــزود :یکــی از ابزارهای مهــم پیشــرفت در جهان،
کتاب و کتابخانههاست و خوشــبختانه با افتتاح این
مخزن ۹ ،هــزار متر مربــع بر ظرفیــت کتابخانههای
عظیم آســتان قدس رضوی افزوده شــد و اکنون این
کتابخانه،گنجینهاینفیسوبسیارارزشمنددرسطح
کشور و جهان است .وی در ادامه با اشاره به عملکرد
حجتاالســام و المســلمین مروی در آستان قدس
رضوی اظهار کرد :آن چه بنده خبر دارم و بیخبر هم
نیستم این اســت که در دوران تصدی حجتاالسالم
و المســلمین جناب آقای مروی ،قدمهای بزرگی در
آستانقدسرضویبرداشتهشدهوانشاءا...بتوانند
سال های سال در این مســئولیت خدمت کنند .وی
خاطرنشــان کرد :بزرگ ترین ســرمایه جنــاب آقای
مروی ،رضایت حضرت آقاســت و من اطالع دارم که
رهبر معظم انقالب از خدمات ایشــان راضی هستند
و از این بابت باید به خاطر خدمات ارزشمندی که در
این مدت داشتهاند ،به ایشــان تبریک گفت .از نگاه
بنده ایشان هنوز جوان هستند و حاال حاالها قدرت
دارند کــه خدمات شــان را ادامه دهنــد .وی تصریح
کــرد :امروز به برکت نوای «أشــهد أن محمد رســول
ا(...ص)» و «اشــهد أن علی ولی ا(...ع)» بر مأذنهها
و از برکات انقالب اسالمی ،شیعه در جهان شناخته
شده است و باید اولین دعای زائران و مجاوران حرم
حضرت رضا(ع) این باشد که ان شاء ا ...میراث نظام
مقدس اسالمی به دست صاحبش ،حضرت صاحب
االمر(عج) برســد .تولیت آســتان قــدس رضوی نیز
در این مراسم بر لزوم فراهم شدن زمینه بهرهمندی
دانش پژوهان و طالبــان علم از اقصی نقــاط دنیا به
منابع غنــی كتابخانه مرکزی آســتان قــدس تأکید
کرد .حجتاالسالموالمسلمین مروی اظهار کرد:
شکلگیری کتابخانهای کمنظیر در قلمروی بارگاه
شریف عالم آل محمد حضرت ثامنالحجج (ع) این
پیام را با خود به همراه دارد که تمدن عظیم اسالمی
بر بنیان کتاب و فرهنگ و علم و دانش بنا شده است.

معاون وزیر اقتصاد قول داد

 8میلیارددرراهبیمارستاناعصابوروانجانبازان
محمــد حســام مســلمی /مطالبــه جدی
جانبازان اعصاب و روان استان برای ارتقای
مرکــز روان پزشــکی جانبــازان مشــهد بــه
بیمارســتان که یــک دهــه بالتکلیــف مانده
بــود ،حــاال در مســیر تحقــق اســت و آن طور
که معــاون حقوقی وزیــر اقتصاد قــول داده،
هشــت میلیــارد تومــان بــرای احــداث تنها
بیمارستان روان پزشکی شرق کشور با عنوان
بیمارســتان  64تختخوابــی ویــژه جانبازان
اعصــاب و روان اختصاص خواهــد یافت .به
گزارش «خراســان رضــوی» ،در ســفری که
معاون حقوقی وزیر اقتصاد به مشهد داشت،
وی در دیدار با جانبازان اعصاب و روان مرکز
توان بخشی امام خمینی(ره) قول داد هشت
میلیارد تومان برای احداث تنها بیمارستان
روان پزشکی شرق کشور با عنوان بیمارستان
 64تختخوابی ویژه جانبازان اعصاب و روان
اختصاص دهــد .بنا بر اعــام روابط عمومی
بنیاد شــهید اســتان ،هــادی قوامــی گفت:
جانبازان اعصاب و روان و خانواده های آنان
واقعا مظلوم واقع شــدهاند ،نیاز است به این
عزیزان توجه ویژهای شــود .معــاون حقوقی
وزیر اقتصاد همچنین در این دیدار برای 50
جانباز بستری در این مرکز که بیماری شدید
اعصــاب و روان دارند 50 ،میلیــون تومان به
صــورت اختصاصی بــرای برگــزاری اردوی
درمانی و آموزشی ویژه خود و همسران آنان
اختصاص داد .قوامی نیز قول پیگیری برای
تهیه یک دستگاه آمبوالنس با تجهیزات ویژه
جانبازان اعصاب و روان را داده است.
•خراسان رضوی  18هزار جانباز
اعصاب و روان دارد

همچنین خدیوی ،سرپرست اداره کل بنیاد
شــهید و امور ایثارگران اســتان در گفت و گو
با «خراســان رضوی» در این خصوص اظهار
کــرد :جانبــازان اعصــاب و روان و خانــواده
های آنان نیازمند خدمات درمانی تخصصی
هستند که هم اکنون مرکز توان بخشی امام
خمینی (ره) فقط خدمــات فیزیوتراپی ،کار
درمانی و خدمات درمانی سرپایی را ارائه می
دهد که این مــوارد کافی نیســت ،در صورت
تبدیل این مرکز به بیمارستان و بازسازی آن
می توان بخشــی از کمبود تخــت های مرکز
را جبــران کــرد .وی افزود :در شــرق کشــور
یــک بیمارســتان تخصصــی ویــژه جانبازان

وجود ندارد و مرکز توان بخشی امام خمینی
(ره) هــم اکنــون با همیــن خدمــات محدود
به جانبازان ســایر اســتانهای همجــوار نیز
خدمات ارائه میکند .خدیوی تصریح کرد:
ساخت بیمارستان روان پزشکی امری بسیار
ضروری است زیرا در خراسان رضوی از بین
50هزار و  991جانباز 18 ،هزار نفر جانباز
اعصــاب و روان و از این میان شــش هزار نفر
آنان دچــار بیمــاری اعصــاب و روان شــدید
هســتند .وی ادامه داد :یک قطعــه زمین به
وسعت  17هزار متر در بولوار شهید رستمی
مشهد واقع شــده که متعلق به بنیاد شهید و
امور ایثارگران اســت و کاربری درمانی دارد
که هم اکنون ،هزار متر آن زیربنای ساختمان
توان بخشی است و بقیه فضای باز است که با
رایزنی های مختلف مقرر شده در این زمین
بیمارستان  64تختخوابی جانبازان اعصاب
و روان احداث شود.
•قدردانی بنیاد شهید از پیگیری
«خراسان»

خدیــوی تاکیــد کــرد :موافقــت اصولــی از
وزارت بهداشــت و درمــان دریافــت شــده و
پروانه ساخت بیمارستان نیز در دست اقدام
اســت .وی تصریح کــرد :برنامه ریزی شــده

کــه در آینــده
ســاختمان قدیــم
تبدیــل بــه آزمایشــگاه ،فیزیوتراپــی،
کاردرمانــی و اورژانــس و ســاختمان جدید
مرکــز نگهــداری و بیمارســتان بــا خدمــات
تخصصی درمانــی ویژه جانبــازان اعصاب و
روان شــود .وی ضمــن قدردانــی از پیگیری
روزنامه خراســان بــرای ارتقای مرکــز روان
پزشــکی جانبازان مشــهد بــه بیمارســتان و
تخصیص اعتبــار بــرای آن و معتمدین معین
بنیــاد گفت :ســاخت و بهــره بــرداری از این
بیمارستان  64تختخوابی نیازمند همکاری
شــهرداری و علوم پزشکی مشــهد است زیرا
جانبازان اعصاب و روان شرایط بسیار خاص
و حساسی نسبت به سایر جانبازان دارند.
•پیشینه گزارش

 20فروردیــن امســال ،روزنامــه خراســان
پرونده فرامــوش شــده مرکز روانپزشــکی
جانبازان مشهد را با انتشار گزارشی با عنوان
«روی اعصــاب جانبــازان اعصــاب و روان»،
دوباره احیا کرد و مشــخص شــد بیش از یک
دهه است که تنها سهم جانبازان از وعده های
مسئوالن ،سال ها پاسکاری بوده که به جایی
نرســیده اســت .ماجرای ارتقای مرکز روان
پزشکی جانبازان مشهد به بیمارستان از آن
جایی اهمیت دارد که به دلیل کمبود تخت
برای جانبازان اعصاب و روان ،بنیاد شــهید

استان مجبور شده مســتاجر بیمارستان ابن
ســینا باشــد و تعدادی از جانبازان اعصاب و
روان در این بیمارستان بســتری باشند و آن
طور که رئیس شــرکت «متد» در اســتان زیر
مجموعه بنیاد شــهید به «خراســان رضوی»
گفته بود ،برای جبران کمبود تخت جانبازان
اعصــاب و روان مجبــور شــدند از  30تخــت
بیمارســتان ابن ســینا اســتفاده کننــد ،این
در حالی اســت کــه ایــن بیمارســتان نیز دو
برابر تعرفه از بیمه جانبازان پول
دریافــت میکند .بنیاد شــهید
و امــور ایثارگــران اســتان اعالم
کرده بود کــه متولی صدور مجوز،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد است
امــا مدیــر نظــارت و اعتباربخشــی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفته بود که این دانشــگاه هیچ
نقشــی در صدور مجوز برای بیمارستان
شــدن این مرکــز نــدارد .همــواره کمبود
تختهــای بیمارســتان بــرای جانبــازان
اعصاب و روان در مشــهد یک دغدغه جدی
بوده و به گفته ابراهیمی ،رئیس مرکز جامع
توان بخشــی شــبانهروزی اختــاالت مزمن
اعصــاب و روان امــام خمینــی(ره)100 ،
تخت کمبود وجــود دارد که بــا ارتقای مرکز
روان پزشکی جانبازان مشهد به بیمارستان
میتوان کمبود تختها را جبران کرد .صدور
مجــوز ارتقا به بیمارســتان بــرای مرکز روان
پزشکی جانبازان مشهد از آن جایی اهمیت
دارد که در ســفر ســال گذشــته وزیر ســابق
بهداشــت با موافقــت وی نیــز همراه بــود به
نحــوی که معــاون بهداشــت و درمــان بنیاد
شــهید و امور ایثارگران خراســان رضوی در
 5تیر ســال گذشــته بعــد از بازدیــد اعضای
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
از این مرکــز و تماس با وزیر بهداشــت ،دکتر
نمکی(وزیر وقت بهداشت و درمان) موافقت
خود را بــا ارتقــای این مرکــز به بیمارســتان
 ۶۴تختخوابــی ویــژه جانبــازان بــه رئیــس
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد اعالم کرد اما
این موافقت نیز ســرانجامی نداشــت .حتی
شهردار مشهد در جلسه مجمع رهروان امر به
معروف و نهی از منکر خراسان رضوی که آذر
سال گذشته برگزار شده بود ،قول مساعدت
جدی داد که برای این موضــوع کمک کند و
این وعده نیز عملی نشد.

درمراسمیباحضوروزیرارشادانجامشد

مشهد؛پایتختفرهنگوهنر
مساجد ایران
آیین پایانی رویداد ملی «فهما » روز گذشته با حضور
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ،استاندار و جمعی
دیگر از مســئوالن در مشــهد برگزار شــد و طی آن
مشــهد مقدس به طور رســمی به عنــوان پایتخت
فرهنگ و هنر مساجد ایران اسالمی (فهما) معرفی
شــد .به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ارشــاد
استان ،اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در این مراسم اظهار کرد :یکی از برنامههای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای مردمی کردن
فرهنــگ و هنر ،مســجد پایــه کــردن فعالیتهای
فرهنگی هنری اســت .وی افزود :شبکه گسترده
مســاجد ،شــبکه اصیل فرهنگی در سازمان دهی
همه حرکت های بزرگ تاریخ معاصر ما بوده است
و امام (ره) از چنین ســازمانی برخــوردار بود ،باید
از این شــبکه فوق العــاده ای که در اختیــار داریم،
اســتفاده کنیم .اســماعیلی خاطرنشــان کرد :به
رئیس سازمان ســینمایی گفتم که پروژه اصلی ما
این باشد که سینمای ســیار تهیه کنیم و فیلمهای
فاخر را در مناطق محروم به نمایش در بیاوریم.

وزیر علوم در مشهد:

حضور دانشجویان خارجی اولویت
دیپلماسیعلمیکشوراست

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری گفــت :حضــور
دانشــجویان خارجــی ،یکــی از اولویتهــای
دیپلماســی علمی اســت و باید دانشــگاه هــا آن را
جدی بگیرنــد .به گــزارش روابط عمومــی وزارت
علوم ،دکتر زلفی گل پنج شنبه گذشته در نشست
معاونان دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش
عالــی سراســر کشــور در مشــهد افــزود :برخی از
محدودیتهــای موجــود بــه واســطه تحریمهای
ظالمانه از ســوی اســتکبار جهانــی و از بین رفتن
منابع کشور اســت و این موضوع خدمترسانی به
دانشجویان را با کاستی مواجه ساخته است .وی
با انتقاد از این که برخی مسئوالن دانشگاهی نگاه
درآمدزایی به دانشــجویان خارجی دارند ،افزود:
این نوع نگاه در شــأن جمهوری اســامی نیســت
و باید در اســرع وقت قیمت خدمات رســانی به آن
ها همانند خدمترســانی به دانشــجویان ایرانی
باشد زیرا این جزئی از فرهنگ میزبانی ماست که
محترمانه با مهمان برخورد شود.
وزیر علوم همچنین در مراســم تجلیل از اســتادان
و ســرآمدان آموزشــی دانشــگاه فردوســی مشهد
گفــت :پایههــای تشــویقی اســتادان دانشــگاهها
در بخشهــای مختلــف از  ۱۰مــورد بــه  ۳۲مورد
افزایش یافته اســت و بــه زودی دســتورالعمل آن
ابالغ مــی شــود .وی خاطرنشــان کــرد :اگــر چه
نتوانســتیم حقوق اســتادان را با توجه به جایگاه و
شأن شان افزایش دهیم اما سعی کردیم با تشویق
آنان انگیــزه تالش برای فعالیتهای پژوهشــی را
افزایش دهیم.

