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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

دکت��ر فرهاد ابول نژادیان با اشاره به نیازمبرم 
مردم  به دستگ��اه MRI اظهارداشت : ساختمان 
MRIب��ه همت خیری��ن نیکوکار در ح��ال آماده 
س��ازی است و در همی��ن راستا ق��رارداد خرید 
پیشرفته تری��ن ام.آر.آی ب��ا مبلغی بال��غ بر پنجاه 
میلی��ارد ریال منعقد شده است که به زودی مورد 
بهره برداری قرارخواهد گرفت.وی تداوم آموزش 
دردانشکده رایک��ی از مهمترین اولویت ها عنوان 
کردوگفت:ب��ا اخذ مجوز تاسی��س مرکز آموزش 
م��داوم دراین دانشکده آموزش پرستاران وماماها 
درشوشت��ر انجام خواهد ش��د ودیگرنیازی برای 
اع��زام به اهواز نیس��ت.ابول نژادی��ان به فعالیت 
درمانگاه تخصصی قلب اشاره وخاطرنشان کرد: 
این درمانگ��اه بابهره مندی از پزشکان متخصص 
وانج��ام خدمات��ی همچون اکو وتس��ت ورزش 
درخدمت م��ردم شوشتر وحومه م��ی باشد.وی 
مشکات ومعض��ات بهداشتی ودرمانی شوشتر 
را متع��دد برشم��رد و اف��زود: ماب��رای حل این 
مش��کات عزم خ��ودرا جزم ک��رده ایم وضمن 
اولویت بن��دی ودسته بندی مشکات درپی حل 
سریع آنهاهس��تیم.رئیس دانشکده علوم پزشکی 
شوشتر باتاکیدبراینکه فعالیت های دانشکده درسه 
محورمه��م آموزش، بهداشت ودرمان دسته بندی 
واولوی��ت بندی ش��ده است،تصری��ح کرد: یکی 
ازمهمترین موضوعاتی که دردستورکار دانشکده 
قراردارد پرداختن جدی وهمه جانبه به طرح تحول 
سامت است که خود می تواند مشکات بسیاری 
را از دوش مردم بردارد.وی با اشاره به اینکه طرح 
 تح��ول سامت به ص��ورت خودمراقبتی به اجرا
درم��ی آید اف��زود: طرح تح��ول سامت شامل 
س��ه مرحله آموزش��ی، بهداشت��ی ودرمانی است 
که وظیف��ه بخش آموزش دروهله نخس��ت قرار 
دارد به ای��ن گونه که آموزش های الزم  درزمینه 
ارتقای سطح آگاه��ی مردم وتاش در پیشگیری 
بابهره گی��ری  مختل��ف  بیماری ه��ای  ب��روز  از 
 از آم��وزش ه��ای ب��ه موق��ع وم��داوم صورت 
می پذیرد.ابول نژادیان اضافه کرد: درطرح تحول 
سامت بیماردرمرحله نخس��ت به درمانگاه های 
موج��ود در سط��ح شه��ر و روست��ا مراجع��ه 
ودرصورت عدم امکان درمان درآن مرکزبهداشتی 
درمان��ی وارد مرحله بعد یعن��ی ارجاع به پزشک 
 متخص��ص ونهایت��ا در ص��ورت لزوم بس��تری 
م��ی شود.رئیس دانشکده عل��وم پزشکی شوشتر 
ازآغاز احداث پنج مرکز جامع سامت روستایی 
خب��رداد وگفت: به زودی عملی��ات ساخت پنج 
مرکزجامع شبانه روزی  سامت درمناطق مختلف 
روستای��ی ازجمله گوری��ه، حس��ام آباد،شهرک 
نورمحمدی ،ابوعظام وسوفان آغازخواهدشد.وی 
ب��ا اشاره به این که پنج پایگاه سامت شهری نیز 
کلنگ زنی خواهد شد افزود:مراحل استعام یکی 

ازاین پایگاه ها که جنب بیمارستان خاتم قرار دارد 
انجام شده است وپیگیری های جدی درخصوص 
انجام مراحل مختلف رسیدن چهارپایگاه دیگربه 
مرحله ساخ��ت باسرعت درحال انجام می باشد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر خاطرنشان 
کرد: عملی��ات احداث ۵ خانه بهداشت روستایی 
مجموع��ا  باهزینه ای بالغ بر شش میلیارد ریال با 
متراژ۹۰ متر مربع آغاز مي شود وامیدواریم که در 

آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
دکتر فره��اد ابول نژادی��ان- رئیس دانشکده 
عل��وم پزشکي شوشت��ر در راست��ای طرح تحول 
نظام سامت و ارتق��اء کیفیت سامت عمومی و 
کاهش هزینه ها در این شهرستان گفت : تاکنون سه 
کلینیک تخصصی درمانی با تعرفه دولتی راه اندازی 

شده است.وی در این راستا افزود: با 
توجه به اینکه در  درمانگاه تخصصی 
پاپه��ن به دلیل ازدیاد بیم��اران امکان 
خدمات ده��ی به نحو مطلوب وجود 
نداش��ت بر این اس��اس یک کلینیک 
در بیمارستان الهادی و کلینیک ویژه 
تخصصی و ف��وق تخصصی هم در 
بیمارست��ان خاتم االنبیاء به ظرفیت 6 
کلینیک برای ارائه خدمات درمانی به 
بیماران راه اندازی شد.رئیس دانشکده 
عل��وم پزشک��ی شوشتر با اش��اره به 
پ��روژه توسعه اورژان��س بیمارستان 
ای��ن  خاتم االنبی��اء تصری��ح ک��رد: 
اورژانس به متراژ یک هزار و 3۹2 متر  
با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در کنار 
اورژانس قدیم تجهیز می شود و بعد از 
تکمیل آن تمام خدمات اورژانسی در 
آن متمرک��ز می شود.وی با بیان اینکه 
اورژانس ه��ا در شهرستان تخصصی 
اورژانس ها  اذعان داش��ت:  می شوند 
در س��ه سطح 1، 2 و 3 تقس��یم بندی 
می شون��د و بیماران ب��ر اساس نوع 
بیماری خود به آنها مراجعه می کنند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به خرید 
دستگ��اه س��ی.  ت��ی.  اسکن بس��یار 
پیشرفته برای شهرستان شوشتر گفت: 
ساختمان سی. ت��ی. اسکن به همت 
خیرین تکمیل و نصب دستگاه آن نیز 
انجام شده، در حال حاضر نشت یابی 

آن صورت می گیرد و تا هفته آینده به بهره برداری 
می رسد.ابول نژادیان در رابطه با طرح های در حال 
اج��را اضافه کرد: ساختمان MRI ب��ه متراژ 41۰ 
متر مربع و پیشرفت فیزیکی6۵  درصد، دانشکده 
پیراپزشک��ی به مت��راژ ۵1۰ متر مرب��ع با پیشرفت 
فیزیک��ی 1۰۰ درصد، بخش داخلی 2 )نورولوژی 
قلب( ب��ه ظرفیت 28 تخ��ت و مت��راژ ۵۵۰ متر، 

پروژه هایی هستند که به زودی بهره برداری خواهند 
ش��د. وی با اشاره به اینک��ه شوشتر تا حدود سه 
ماه قب��ل فقط یک مرک��ز فوریت ه��ای پزشکی 
شه��ری را دارا ب��ود یادآور ش��د: در حال حاضر 
ساختمان شم��اره 3 فوریت های پزشکی به متراژ 
13۵ مت��ر به همت خی��ران تجهیز شده و از شب 
گذشت��ه فعالیت های امدادی خ��ود را آغاز کرده 
اس��ت؛ همچنین دو پایگ��اه فوریت های پزشکی 

دیگر در مناطق مسکن مهر و فلکه فخاریان فعال 
شده و به ارائه خدمات امدادی می پردازند.رئیس 
دانشکده عل��وم پزشکی شوشتر با اشاره به ایجاد 
بلوک های زایمانی در بیمارستان الهادی شهرستان 
بیان داش��ت: در راستای افزایش زایمان طبیعی و 
به دور از است��رس و اضطراب مادران باردار، این 
پ��روژه به متراژ یک ه��زار و ۵۰ متر با هزینه یک 
میلی��ارد و 2۰۰ میلیون تومان از هفته آینده ظرف 

مدت 3 ماه اجرا می شود.ابول نژادیان اذعان داشت: 
اجرای برنامه مکمل ی��اری هفتگی آهن در 1۰۰ 
درصد دبیرستان های دخترانه شهری و روستایی،  
فلوروتراپی 21 هزار دانش آموز برای جلوگیری از 
پوسیدگی دهان و دندان، طراحی و اجرای کمپین 
قلیان ه��ا را گلدان کنیم به منظ��ور فرهنگ سازی 
کاهش مص��رف قلیان، غربالگ��ری 4 هزار و 3۹ 
ن��وزاد از نظر کم کاری تیروئید، ارائه رایگان اسید 
فولی��ک، آهن و مولتی ویتامین ب��ه مادران باردار، 
اج��رای پایلوت سامت مردان میانس��ال از دیگر 
خدم��ات ح��وزه بهداش��ت و درم��ان شهرستان 
شوشتر محس��وب می شوند.رئیس دانشکده علوم 
پزشک��ی شوشتر در پای��ان از اخذ مجوز 6 رشته 
آموزش��ی به نام دانشکده عل��وم پزشکی شوشتر 
خبر داد و گفت: با پیگیری و تاش 
توانس��تیم مجوز 6 رشته آموزشی را 
به نام دانشکده علوم پزشکی شوشتر 
اخ��ذ کنی��م و اکن��ون دانشنامه های 
دانشجویان از شوشتر صادر می شود.
رئی��س دانشک��ده عل��وم پزشک��ی 
شوشتر همچنین گف��ت: در راستای 
خدمات رسان��ی بهین��ه و سریع تر به 
مراجعه کنندگان در این درمانگاه  ها، 
سیس��تم نوبت دهی تلفنی و اینترنتی 
راه اندازی شد .وی تصریح کرد: برای 
نص��ب و راه اندازی ای��ن سامانه ها 
بالغ بر پانصد میلیون ریال هزینه شده 
است.وی افزود: بیماران می توانند با 
شم��اره کد ملی خود ب��ا این سامانه 
تماس گرفته و با تعیین زمان ویزیت 
پزشک مورد نظر خود، در روز تعیین 
ش��ده ب��ه درمانگاه مراجع��ه کرده و 
ویزیت شوند.رئی��س دانشکده ادامه 
داد: سیستم نوبت دهی تلفنی از طریق 
سیس��تم تلفن گویا کنت��رل می شود. 
ب��ر همین اساس باتوج��ه به ازدحام 
مراجعی��ن سرپایی به درمانگاه ها در 
دو نوب��ت صبح و عص��ر مشکات 
ایجاد  ب��رای مراجعی��ن  عدی��ده ای 
شده بود و از ای��ن رو باتوجه به بار 
ترافیکی بسیار باال، بسیاری از بیماران 
مجبور بودند ب��رای دریافت نوبت، 
زودتر  ب��ه درمانگاه ها مراجعه کنند 
و در ای��ن رون��د، زمان زی��ادی از مراجعان تلف 
می شد. این مقام مس��ئول با اشاره ب��ه راه اندازی 
سیس��تم نوبت دهی تلفنی برای مراجعین سرپایی 
درمانگاه های تابعه این دانشکده خاطر نشان  کرد: 
دلیل بس��یاری از نارضایتی های مراجعه کنندگان، 
سیس��تم نوبت دهی بود که با ایجاد سیستم نوبت 
دهی حضوری، تلفن��ی و اینترنتی، مشکل حل و 

مراجعین به راحتی می توانند نوبت ویزیت دریافت 
نمایند.رئی��س دانشک��ده عل��وم پزشکی شوشتر 
همچنین به کلنگ زنی پروژه  ساخت بلوک های 
زایمان��ی )L.D.R( در بیمارستان الهادی شوشتر 
اش��اره کرد و افزود: این پ��روژه شامل 12  بلوک  
زایمان��ي بوده و در مت��راژ 1۰۵۰  متر مربع شامل 
22۰ متر توسعه و 83۰ متر تعمیرات خواهد بود و 
مبلغ برآورد اولیه آن بالغ بر یک میلیارد و دویست 
میلیون توم��ان است.وی اف��زود: این بلوک های 
زایمان طبیعی دارای تجهیزات مدرن برای مادران 
باردار است و امک��ان حضورهمزمان اقوام درجه 
یک مادر باردار را در زمان زایمان فراهم می نماید.
رئیس دانشکده با اشاره به سیاست های جمعیتی 
اباغی از سوی  مقام معظم رهبری نیز افزود: در 
طرح نظام تح��ول سامت رایگان شدن و ترویج 
زایم��ان طبیعی و کاهش سزاری��ن به عنوان یکی 
از بس��ته های خدمتی از سوی  وزارت بهداشت 
ص��ورت گرفت ت��ا ضمن ارتق��ای شاخص های 
سام��ت مادران و نوزادان ، ترویج زایمان طبیعی 
به عنوان ایمن تری��ن روش زایمان مطرح گردد.
ابول نژادی��ان تصریح کرد: ساختار زایشگاه ها از 
سیس��تم سنتی به ترکیب��ی )LDR ( که در آن هر 
مادر ب��رای زایمان دارای اتاق اختصاصی است و 
امکان حضور همراه فراهم می گردد تبدیل شده، 
تا مادر و نوزاد در محیط امن و آرام فرآیند زایمان 
طبیعی خ��ود را سپری نموده و خاطره ای خوب 

برای مادر ایجاد شود.
رئی��س دانشک��ده عل��وم پزشک��ی شوشتر 
همچنی��ن در زمین��ه تامی��ن بی��ش از 27 میلیارد 
ری��ال تجهی��زات پزشکی از ابت��دای سال جاری 
ت��ا کنون گفت: از ابتدای س��ال ۹۵ تا کنون بیش 
از 27 میلی��ارد ریال تجهی��زات پزشکی اساسی و 
سرمایه برای بیمارستان ه��ای تابعه این دانشکده 
خری��داری شده است.دکتر ابول نژادیان ادامه داد: 
از مهمتری��ن تجهیزات پزشکی خری��داری شده 
می ت��وان به دستگاه های  سی تی اسکن، سیس��تم 
مانیتوری��گ عائم حیات��ی و سانت��رال، اتوکاو، 
کنسول باالی تخت بیمار و تجهیزات آزمایشگاهی 
جهت بیمارستان ها اشاره نمود.وی با بیان اینکه اکثر 
تجهیزات مس��تهلک و فرسوده بخش های درمانی 
تعویض شده ان��د، افزود: که ازجمله این اقدامات 
به روز نمودن اب��زار جراحی، خریداری تجهیزات 
 ، NICU آزمایشگاه��ی ،انکوبات��ور و نبوالی��زر
وسایل چشم پزشکی، دستگاه سی آرم، DC شوک 
و ست های مختلف اتاق عمل در بیمارستان ها می 
توان اشاره کرد.ابول نژادیان  تاکید کرد: اثرات طرح 
تحول نظام سامت موجب شده عاوه بر کاهش 
پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم، وضعیت 
هتلین��گ و تجهی��زات پزشک��ی بیمارستان های 

شوشتر  نیز نوسازی و ارتقا یابد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر تاکید کرد 

اجرای طرح تحول سالمت در دستور کار دانشکده علوم پزشکی

آنهای��ی که همچون شهی��د رستگار و شهید حمی��د بهمنی والیی و 
پی��رو امام )ره( بودند به فرمان ایشان تمکین کردند و به جبهه برگشتند و 
جنگیدند و گروهی دیگر امثال اکبر گنجی که از همان آغاز هم امام)ره( را 
قبول نداشتند سپاه را ترک کردند و به جبهه هم نیامدند.حاج کاظم نجفی 
رستگار در نخستین روزهای بهار سال 133۹ در شهر ری به  دنیا آمد.مانند 
دیگ��ر کودک��ان هفت سالگی به مدرسه رفت و تا ک��اس سوم دبیرستان 
درس��ش را ادامه داد. پ��س از آن در صف عناصر انقاب��ی قرار گرفت.با 
پیروزی انقاب اسام��ی و آغاز غائله کردستان و تحرکات نیروهای ضد 
انق��اب، همراه نیروه��ای »شهید دکتر مصطفی چم��ران« راهی کردستان 
ش��د و آموزش های چریک��ی را در آن جا فرا گرفت.او پس از بازگشت از 
کردست��ان و آموختن فنون نظامی و جنگ شهری از سوی شهید چمران و 
جاویداالثر »حاج احمد متوسلیان«،در »پادگان توحید« به عضویت رسمی 
سپاه پاس��داران درآمد و بعد از مدتی به »فیروزک��وه« رفت و کاس های 
آموزش احکام دینی و مسائل نظامی را برای جوانان و نوجوانان برپا کرد.
پس از مدتی حاج کاظم را به  عنوان فرمانده یکی از گردان های تیپ رسول 
ا...)ص(، ک��ه فرمانده آن احمد متوسلیان ب��ود، انتخاب کردند و بعد از 6 
ماه فعالیت، »مس��ئولیت واحد عملیات« را در پادگان توحید پذیرفت و تا 
ش��روع جنگ در این سمت باقی ماند.در مهرم��اه سال 1361 ازدواج کرد 
و چن��د روز بعد به جبهه رفت. تا اینکه پس از حضور مداوم در جبهه در 
جری��ان عملیات »بدر«، روز پنجشنبه 2۵ اسفند ماه 1363 هنگام اذان ظهر 
در ش��رق دجله )منطقه هور الهویزه( در حال شناسایی منطقه، همراه چند 
نفر از فرماندهان تیپ سیدالشهدا )ع( به درجه رفیع شهادت نائل . پیکر این 
فرمانده شهید بعد از 13 سال همچون سید و ساالر شهیدان، قطعه قطعه به 
وطن بازگشت.آزادمنشی و آزادگی او مبنای والیت پذیری او بود.به همین 
دلی��ل بود هر مطلبی را که حق می دانس��ت، پیگیری و دنبال می کرد و هر 

مطلبی که امام می فرمودند را نصب العین و راهنمای خود قرار می داد.

متن وصیتنامه شهید کاظم نجفی رستگار 
»بسم  ا...  الّرحمن الّرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

ستای��ش خدای عزوجل را که مرا از امت محمد صّلی ا... علیه و آله 
و سّلم و شیعه علی علیه الّس��ام قرار داد و سپاس خدای را که با آوردن 
ح��ق از ظلمت به روشنای��ی و از طاغوت نجاتم داد و مرا از کوچک ترین 
خدمتگزاران به اسام و انقاب اسامی قرار داد.امیدوارم که خداوند متعال 
رحم��ت خود را نصیب بنده گناهک��ار خود بفرماید و مرا به آرزوی قلبی 
خ��ود، یعنی شهادت فی سبیل اهلل برساند که تنها راه نجات خود می دانم و 
آرزوی دیگرم ای��ن است که اگر خداوند شهادت را نصیب بنده گناهکار 
خ��ود کرد، دوست دارم با بدنی پاره پاره به دیدار ا... و ائمه معصومین به  
خصوص سیدالشهدا علیه الّسام بروم.من راهم را آگاهانه انتخاب کردم و 
اگر وقتم را شبانه  روز در اختیار این انقاب گذاشتم، چون خود را بدهکار 
انق��اب و اسام می دانم و انق��اب اسامی گردن بنده حق زیادی داشت 
که امیدوارم توانس��ته باشم جزء کوچکی از آن را انجام داده باشم و مورد 
رضایت خداوند بوده باشد.پدر و مادر و همس��ر و برادران و خواهران و 
آشنایانم مرا ببخشند و حالم کنند و اگر نتوانس��تم حقی که بر گردن من 
داشتن��د ادا کنم، عذر می خواهم. برای پ��در و مادر و خواهران و برادرانم 
از خداون��د طلب صبر می نمایم و امیدوارم تقوا را پیشه خود قرار دهند.از 
همسرم عذر می خواهم که نتوانستم حقش را ادا کنم و چه  بسا او را اذیت 
فراوان کردم و از خداوند طلب اجر و رحمت برای او می کنم که در مدت 
زندگ��ی صبر زیاد به خاطر خداوند انج��ام داد و رنج های فراوان کشید.از 
تمام اقوام و آشنایان و دوستان طلب حالیت و التماس دعا دارم؛ به علت 
وضعیت جنگ مدت سه سال که در جبهه بودم، نتوانستم امر واجب خدا 

یعنی روزه را انجام بدهم. 
برگرفته از گزارش ایسنا

 شهید کاظم نجفی رستگار
نماد آزادمنشی و آزادگی

تفاه��م- گروه فرهنگ��ی: مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه خراسان 
رض��وی از برگزاری طرح نوروزی آرامش به��اری در 118 بقعه متبرکه 
استان خبر داد و گفت: این طرح همزمان با 24۰۰ بقعه متبرکه در سراسر 
کشور از 28 اسفند تا 14 فروردین برگزار می شود. حجت االسام محمد 
احمدزاده، در نشست خبری درخصوص طرح آرامش بهاری، بیان کرد: 
ای��ن طرح برای ششمین سال متوالی در 118 بقعه متبرکه استان همزمان 
ب��ا 24۰۰ بقعه متبرکه در سراسر کش��ور تا 14 فروردین برگزار می شود.
وی در ادام��ه اف��زود: مجریان این طرح در سه ح��وزه رفاهی، فرهنگی 
مذهب��ی و برگزاری برنامه های ویژه به زائران بقاع متبرکه خدمت  رسانی 
می کنند.حجت االسام احمدزاده بیان کرد: در حوزه رفاهی اقدامات الزم 
از قبی��ل نظافت و آراستگی فضای بقاع متبرکه، تعطیل کردن کارگاه های 
عمرانی و جم��ع آوری نخاله های ساختمان��ی و فضاهایی جهت اسکان 
زائران فراهم شده است.مدیرک��ل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
ب��ا بیان اینکه هم  اکن��ون در 6۰ بقعه مجری این ط��رح، ظرفیت اسکان 
روزانه 2۹۹۵ زائر فراهم شده است، اظهار کرد: همچنین در بحث اسکان 
اضطراری نیز 4۰۰ حس��ینیه در مسیر عبور زائران پیش بینی شده که 

ظرفیت اسکان 2۰ هزار زائر دارد.وی در خصوص برنامه های فرهنگی و 
مذهبی که در ایام نوروز در طرح آرامش بهاری انجام خواهد شد، اذعان 
ک��رد: مراسم تحوی��ل سال جدید همراه با قرائ��ت دعای تحویل سال و 
سپس پخش پیام نوروزی مقام معظم رهبری در 1۰8 بقعه متبرکه استان 
انجام خواه��د شد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برپایی 
2۵ خیمه معرف��ت را از دیگر برنامه های فرهنگی عنوان کرد و افزود: با 
توجه به اینکه 1۰1 روحانی به بقاع متبرکه اعزام شده اند، در این خیمه ها 
از سوی روحانی اعزامی اقداماتی همچون پاسخگویی به شبهات دینی و 
سؤاالت شرعی، مشاوره دینی، خانواده، وقف و برنامه هایی برای کودکان 
و نوجوانان اجرا می شود.وی تصریح کرد: همچنین 22 نمایشگاه عرضه 
محص��والت فرهنگی در بقاع دای��ر می شود و عاوه بر آن نیز سلس��له 
پوستره��ای نمایشگاهی ب��ا موضوع��ات فرهنگی در 64 بقع��ه متبرکه 
نصب خواهد شد.حجت االسام احمدزاده به برگزاری مسابقات روزانه 
فرهنگی در ۵2 بقعه متبرکه اشاره و خاطر نشان کرد: مس��ابقه کتابخوانی 
با عنوان آرامش بهاری نیز از جمله مسابقاتی است که ویژه زائران تدارک 

دیده شده است.

 میزبانی ۱۱۸ بقعه متبرکه خراسان رضوی 
از زائران و مسافران نوروزی 


