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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

با حضور علمای لبنانی در راز و جرگالن برگزار شد؛

نشست هم اندیشی
علمای شیعه و اهل سنت
رحمانی-نجاهی

نشست هم اندیشی علمای شیعه و اهل سنت راز و جرگالن
با حضور علمای لبنانی برگزار شد .در این نشست تاکید
علما بر وحدت و جلوگیری از فتنه های گروه های تکفیری
بود و حاضران سخنان یاوه ترامپ را محکوم کردند و یادآور
شدند مشکالت مسلمانان با وحدت و امنیت برطرف می

شود.رئیس اداره تبلیغات اسالمی راز و جرگالن گفت :در
نشست علمای تشیع و تسنن در مدرسه باقرالعلوم(ع) شهر
راز ،شیخ «زهیر جعید» از علمای اهل سنت لبنان با اشاره
به فتنه گری های آمریکا و اسرائیل در منطقه ،به رسمیت
شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیــم اسرائیل
توسط آمریکا را محکوم کرد.حجت االسالم «پناهی» افزود:
شیخ «حسین غبری» یکی دیگر از علمای لبنان با بیان این

فرماندار فاروج مطرح کرد:

اقدامات ناکافی برای کمک به معلوالن

میم پرور« -رجائی نیا» فرماندار فــاروج در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی
و هنری با موضوع توانمندی و مشکالت معلوالن با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای
معلوالن ،آن ها را کافی ندانست و خواستار استفاده از ظرفیت خیران شد.حجت االسالم «قلی
زاده» امام جمعه فاروج نیز گفت :معلولیت ،محرومیت نیست ،هر چند محدودیت های کمی
وجود دارد« .خلیل زاده» مشاور مدیرکل اداره کل بهزیستی استان نیز گفت :ما انسان ها در
برخی موقعیت ها که قادر به انجام کاری نیستیم ،معلول هستیم.

واژگونی خودرو دو قربانی گرفت
که جز با اتحاد و هماهنگی نمی توان در مقابل دشمنان
اسالم ایستادگی کرد به اهمیت وحدت در دنیای امروز
اشاره کرد.به گزارش خبرنگار ما دیدار با مسئوالن ،علما

بیماران فاروج مسافر شهرهای مجاور

بیمارستان نارس
میم پرور

عملیات اجرایی پروژه احداث بیمارستان شهدای فاروج حدود  10سال گذشته
آغاز شد و در  23خرداد ماه سال  92به بهره برداری رسید.
اگر چه در طول این سال ها امکانات مجهز و پیشرفته ای به این مجموعه افزوده
شده اما بیماران از برخی کمبودهای این بیمارستان می گویند در حالی که به
گفته رئیس بیمارستان شهدای فاروج برخی شهروندان هنوز به این باور نرسیده
اند که در شهر خود در زمینه های مختلف درمانی در بیمارستان خدمات رسانی
صورت می گیرد و در شرایط مختلف که نیاز به درمان و اقدامات پزشکی دارند
مسیر شهرهای مجاور را در پیش می گیرند .یکی از شهروندان فاروجی می
گوید :پزشکان متخصص در بیشتر بخش ها در بیمارستان نیستند یا اگر پزشک
متخصصی هم هست تمام وقت حضور ندارد و در طول هفته به سختی می شود
وقت مراجعه گرفت و دوره درمان را تکمیل کرد« .حسینی» می افزاید :برای نوبت
گیری باید صبح خیلی زود مراجعه کنیم به همین دلیل ترجیح می دهیم در
صورت بروز حادثه ای به بیمارستان شهرهای دیگر برویم .یکی دیگر از شهروندان
هم به فاصل ه دور بیمارستان از مرکز شهر اشاره می کند و می گوید :هر بار که
خواستم به بیمارستان مراجعه کنم مجبور شدم خودروی دربستی بگیرم چرا که
تاکسی های درون شهری با تعداد مسافر کم حرکت نمی کنند و کرایه دربستی
را می گیرند .وی ابراز می کند :چند سالی است که بیمارستان فعالیت خود را
شروع کرده ولی اطالع رسانی مناسبی صورت نگرفته است تا شهروندان در
جریان شیفت پزشکان متخصص و خدمات رسانی مجموعه باشند ضمن این که
پزشک اطفال و دیگر بخش ها در روزهای محدودی هستند که این امر موجب
بروز مشکالتی برای بیماران می شود .یکی از شهروندان هم با اظهار نارضایتی از
نبود برخی بخش های مهم در بیمارستان می گوید :بعضی از این بخش ها مانند
 ICUو CCUکه بیماران به آن ها نیاز فوری دارند در بیمارستان وجود ندارد و
مجبور هستیم بیماران مان را به دیگر مراکز ببریم« .جراره» به نبود برخی داروها در
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شهرستان ها

بیمارستان اشاره می کند .یکی از پزشکان متخصص نبود حد نصاب بیماران را
یکی از دالیل مستقر نشدن متخصصان در بیمارستان می داند و می گوید :اگر
در هر بخش ،تعداد مراجعه کنندگان طوری باشد که برای پزشکان بار اقتصادی
کافی داشته باشد تعداد بیشتری از پزشکان حضور پیدا می کنند و خدمات رسانی
بهتری صورت می گیرد.
وی می افزاید :اگر پزشک متخصص از ساکنان منطقه باشد بعضی از شهروندان،
تخصص وی را قبول ندارند و ترجیح می دهند به مراکز دیگر مراجعه کنند .وی نبود
امکانات را هم یکی دیگر از دالیل پذیرش محدود بیماران می داند .در این باره مدیر
داخلی بیمارستان شهدای فاروج می گوید :بیمارستان  32تختخوابی شهدای
فاروج فعالیت خود را در راستای خدمات رسانی بهتر و رفع مشکالت درمانی
ساکنان منطقه آغاز کرده است و در حال حاضر بخش هایی همچون زنان و زایمان،
اطفال ،داخلی ،آزمایشگاه ،داروخانه ،اتاق عمل ،اورژانس ،درمانگاه تخصصی
و رادیولوژی در این بیمارستان وجود دارد« .احسان چاره ساز» می افزاید :بخش
های تخصصی همچون زنان ،اطفال ،جراحی و داخلی فعال تر است و بیشتر از حد

و مردم در مسجد حنفیه تنگه ترکمن و بازدید از مدرسه
علمیه خادمیه امانلی از برنامه های سفر یک روزه علمای
اهل سنت لبنان به راز و جرگالن بود.

مورد نظر خدمات رسانی می کند .وی با بیان این که بیمارستان فاروج امسال رتبه
اول اعتبار بخشی را در سطح کشور کسب کرد ،با اشاره به ارتقای این بیمارستان
از درجه  2به یک می گوید :این بیمارستان در زمینی به مساحت  45هزار متر
مربع احداث شد و اورژانس آن  24ساعته فعال است و برای رفاه حال کارکنان
و بیماران پارکینگ نیز در نظرگرفته شده و با توجه به موقعیت مکانی مجموعه
تاکسی تلفنی شبانه روزی در آن مستقر است و ارائه خدمات و ویزیت بیماران با
دفترچه های بیمه سالمت ،تامین اجتماعی و ...انجام می شود .وی با اشاره به
کمبود برخی امکانات و نبود بعضی از بخش های مهم در بیمارستان ابراز می کند:
مراجعه بیماران به مرکز ،باعث دلگرمی پزشکان متخصص و پرسنل برای حضور و
خدمات رسانی بهتر در بیمارستان می شود و در ماه حدود  2هزار مراجعه کننده
در بخش آزمایشگاهی وجود دارد.رئیس بیمارستان شهدای فاروج نیز می گوید :به
علت نبود برخی بخش ها همچون  ICUو  CCUدر این مرکز ،برای بیمارانی که به
درمان نیاز فوری دارند با توجه به وجود  2بیمارستان در نزدیکی شهرستان فقط به
خاطر نجات جان آن ها به این مراکز منتقل می شوند .دکتر «نسیم یار محمدی»می
افزاید :شهروندان و ساکنان منطقه هنوز به این باور قلبی نرسیده اند که چنین
مکانی با امکانات موجود در حال خدمات رسانی است و بیماران خود را به مراکز
دیگر منتقل می کنند و اتفاقات ناخوشایندی در برخی از مواقع در مسیر راه و در
همین فاصله زمانی انتقال بیماران پیش می آید که غیر قابل جبران است .وی ابراز
می کند :اگر مراجعه و پذیرش بیشتر باشد امکانات و تجهیزات بیشتری جذب می
شود و اگر تعداد مراجعه کنندگان کم باشد جذب امکانات و ارائه خدمات محدودتر
می شود .وی تصریح می کند :در حال رایزنی هستیم تا متخصص در بخش های
دیگری همچون ارتوپد و کلیه و مجاری ادرار جذب کنیم.
«یارمحمدی» داروهای موجود در داروخانه بیمارستان را جوابگوی نیاز بیماران می
داند و اظهار می دارد :اگر نیاز به برخی داروهای خاص باشد رایزنی خواهیم کرد
تا بیماران دچار مشکل نشوند .وی از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان در آینده
ای نزدیک خبر می دهد و ابراز می کند :در شرایط کنونی کلنگ زنی انجام شده
است و امیدواریم بتوانیم با تکمیل این بخش به بیماران دیالیزی در همین مکان
خدمات رسانی کنیم« .نسیم یارمحمدی» در پاسخ به انتقاد برخی شهروندان از
جذب نشدن نیروهای بومی در بیمارستان شهرستان تاکید می کند :افرادی که
جذب شده اند از طریق آزمون و کسب نمره حد نصاب بوده و مهم ترین اولویت در
به کارگیری آن ها شرط بومی بودن است و در بعضی از بخش ها که نیاز به آزمون
استخدامی نبود ،ریاست شبکه بهداشت و درمان از طریق اختیاراتی که در جذب
نیروها دارد از ساکنان منطقه انتخاب کرده است.

نجاهی-بر اثر واژگونی خودروی سواری  ۴٠۵حوالی ساعت  ٨صبح روز گذشته در ورودی
روستای باغلق دو سرنشین آن که یکی از آن ها زنی باردار بود در محل حادثه جان باختند.
«حجی مراد افشین» عضو شورای اسالمی روستای باغلق گفت :متاسفانه اهالی حدود دو
ساعت بعد از وقوع حادثه متوجه شدند و سرنشینان خودرو بالفاصله به درمانگاه و بعد از آن به
پزشکی قانونی مرکز استان اعزام شدند.

دلیل استعفای فرماندار گرمه اعالم شد
فرماندار گرمه دالیل استعفای خود را اعالم و ارتباط داشتن آن با انتخابات ریاست جمهوری
را رد کرد.
«محمدزاده» به خبرنگار ما گفت :به دلیل مشکالت شخصی و خانوادگی چند ماه پیش
استعفای خود را اعالم کردم و قرار است برای ادامه کار به وزارت کشور در تهران برگردم.
اگرچه شایعاتی درباره عملکرد ضعیف فرماندار گرمه در انتخابات اخیر شنیده می شود ولی
وی آن ها را تکذیب و ابراز کرد :تنها به دلیل مشکالت شخصی استعفا کرده ام و با این استعفا
موافقت شد .وی افزود :سه ماه است که فرزندانم را به تهران فرستاده ام و درخواست استعفایم
را چند ماهی است که ارائه داده ام .وی با بیان این که از گزینه های جدید برای فرمانداری
گرمه اطالعی ندارد ،تصریح کرد :تا تعیین و معرفی سرپرست برای فرمانداری گرمه ،در این
شهرستان خواهم بود ،فعال زمان معرفی سرپرست مشخص نیست و منتظر هستم سرپرست
معرفی و تکلیفم مشخص شود.

در نشست ستاد اقامه نماز اسفراین بیان شد:

ضرورت برنامه ریزی برای اقامه نماز جماعت

نجفیان -باید برای تشویق و ترغیب نسل جوان به منظور اقامه نماز جماعت اول وقت برنامه
ریزی شود.حجت االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین در نشست ستاد اقامه نماز اسفراین
گفت :برنامه ریزی و انسجام فرا دستگاهی می تواند مقدمه ای بر اشاعه فرهنگ اقامه نماز آن
هم در اول وقت و به جماعت باشد.حجت االسالم «مهری پور» دبیر ستاد اقامه نماز اسفراین
هم از برگزاری اجالسیه نماز در این شهرستان طی هفته آینده خبر داد.

همایش ازدواج سالم و پایدار
برومند-همایش ازدواج سالم و پایدار با محوریت سالمت روان در آشخانه برگزار شد.رئیس
دانشگاه پیام نور آشخانه گفت :باال بردن امید به زندگی و پایداری خانوادهها مهمترین بعد ازدواج
سالم است و در صورت تحقق ،سالمت جسمانی و روانی را برای فرزندان به همراه دارد«.جهانی»
افزود :نشاط روحی ،رشد عاطفی ،افزایش حس مسئولیتپذیری ،رسیدن به کمال شخصیت به
واسطه پدر و مادر شدن از آثار ازدواج سالم است.

