اخبار

جامعه

سالمت

پذیرشساالنه 6هزارگردشگرخارجی
سالمت در بیمارستان های مشهد
اتباعكویت،بحرین،قطر،عراق،افغانستان
تاجیكستانوتركمنستاندرصدرگردشگران
سالمتمشهد

رهایی از شر نوبت دهی پردردسر
بیمارستانها
اپلیکیشننوبتدهیبیمارستانهایدانشگاه
علومپزشکیمشهدطراحیشد

مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد از طراحــی اپلیکیشــن نوبــت دهــی کلینیک
های ویــژه بیمارســتان های دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد در بستر تلفن همراه خبر داد .ساداتی در گفت
و گو با وب دا اظهار کرد :نوبت دهی کلینیک های ویژه
بیمارستانهایدانشگاهعلومپزشکیمشهدهماکنون
به سه روش تلفنی ،حضوری و اینترنتی انجام می شود
و با توجه به گستره وسیع استفاده از گوشی های تلفن
همراهتهیهایناپلیکیشنضروریبهنظرمیرسید.

صرفه جویی 300میلیونی در
آبفای مشهد با حذف قبوض کاغذی
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای مشهد
گفــت :حــذف قبــوض کاغــذی بــرای شــرکت آب
و فاضالب مشــهد ســه میلیــارد ریال صرفــه جویی
اقتصادی به همراه دارد .عباس اسحاقیان در گفت
و گو با ایرنا افزود :ســاالنه حدود شش میلیون قبض
کاغذی آب در شهر مشهد توزیع می شود .وی اظهار
کرد :ساالنه برای انتشــار این قبوض کاغذی حدود
پنج میلیارد ریــال در شــرکت هزینه می شــود که با
الکترونیکی شدن قبوض و ارسال صورت حساب از
طریق پیامک مبلغ صدور قبض بــه دو میلیارد ریال
کاهشمییابد.

شورایشهرمشهداختصاصقطعهایدربهشترضا(ع)برایاهداکنندگانعضوراتصویبکرد

ایجادقطعهبخشندگانحیات
شورای شهر

ملیحه رفیع طلب

شــصت و ششمین جلســه علنی شــورای شهر
مشهد روز گذشــته با بررســی و تصویب هشت
دستورکارازجملهبررسیوتصویبتفریغبودجه
شش سازمان شهرداری و درنظر گرفتن قطعه
ای ویژه اهدا کنندگان عضو در بهشت رضا (ع)
برگزارشد.
•حیدری:اهدافپشتپردهوحامیاناین
جریاناترابامردم مطرحمیکنیم

به گزارش «خراســان رضوی» ،رئیس شــورای
شهرمشهددرابتدایاینجلسه،اظهارکرد:در
روزهاییهستیمکهبرخیافرادانسجامشورای
پنجم و برنامه های راهبردی و اثربخش آن را در
حوزه هــای مختلف و موفقیت مدل شــهری در
اداره شــهر به ویژه توسعه فعالیت های عمرانی
را بر نمــی تابنــد .محمدرضــا حیــدری افزود:
مجموعهای که در این شرایط دشوار اقتصادی
با شتاب مناسبی در حوزه های عمرانی و پاسخ
گویی به نیازهای مــردم در ابعاد مختلف تالش
میکند ،بر خــاف این کــه مورد حمایــت قرار
گیرد ،از ســوی برخی بــا اســتفاده از ابزارهای
ناصواب تخریب میشود .وی ادامه داد :از ابتدا
آگاه بودیم شــورایی که برخالف انتظار جریان
موجــود در شــهر ،رای قاطعــی از ســوی مردم
گرفته حتما با مشــکالتی مواجه خواهد شــد،
پیش بینی این مســئله را داشــتیم که اگر ما در
مســیر موفقیت در انجام برنامه ها و شعارهایی
که داده ایــم گام برداریم حتما عناصری که نوع
نگاه و رویکردشــان به مسائل بیشتر جنبه های
رقابتیوسیاسیدارد،برایتخریبوسیاهنمایی
وارد عرصــه خواهند شــد و از ابزارهای مختلف
استفاده می کنند .رئیس شــورای شهر مشهد
تاکید کرد :لذا به نوعی فضــا را مدیریت کردیم
که وارد این چالش ها نشویم و از تقابل ها پرهیز
کردیم و به دلیل مســائل شــهر و فرایند توسعه
ای که در شــهر شــکل گرفتــه ،در مقابل برخی
مواردسکوتکردیماماهمینجااعالممیکنم
که اگر این حرکــت ها و این رویه هــای ناصواب
ادامه پیدا کند ،قطعا با یک ابزار مهم که مردم و
نخبگان شهر هســتند ،وارد گفت و گو خواهیم
شدواهدافپشتپردهوحامیاناینجریاناترا
بامردممطرحخواهیمکرد.حیدریتصریحکرد:
اعتقاد داریــم مردم بهترین قضــاوت کنندگان
و صاحب اصلی شهر هســتند و نقش محوری و
اصلی دارند .نقد و برخورد منصفانه بدون شک
نیازمدیریتشهریاستوموجبرشدوتوسعه
میشــود ولی عدهای برای رســیدن به اهداف
خود از ابزارهایی استفاده میکنند که با مبانی
اخالقی و انسانی ناســازگار است ،در حالیکه
خودآنهابیشترازهرکسیشعاراخالقمداری
را ســرمیدهند و ادعــای پایبنــدی به مســائل
ارزشی و اخالقی دارند .وی گفت :ما رویه های
مربوطبهنگاههاینقادانهراازهرگروهوجریانی
میپذیریماماازبزرگانوعناصرتاثیرگذارشهر
این توقع را داریــم که در شــرایطی که مدیریت
شهریباهمهتوانشبانهروزیگامهایاساسی
را در شــهر بر می دارد کــه به اذعان همــه افراد
منصفدرفضایکشور،شرایطمطلوبیاست،

حال باید بزرگان ورود کنند و مانع این شوند که
فضای سازنده شهر به هم بخورد چرا که به ضرر
مردماست .حیدریبابیاناینکهشورایشهر
مشهد از تمامی عالقهمندان به توسعه شهر ،با
هر رویکرد و نگاهی اســتقبال میکنــد ،افزود:
گواه این مدعا ،تشــکیل مجمع مشــورتی ادوار
شورای شهر مشهد اســت که دومین جلسه آن
هفته گذشته برگزار شد .وی با اشاره به حضور
حداکثری اعضای ادوار پیشــین شــورای شهر
مشهد در این مجمع ،اظهارکرد :به اذعان همه
عزیزان ،شــورای پنجم رویکرد توجه به مصالح
شــهر را در پیــش گرفتــه و در این مــدار در حال
حرکتاست.
•تفریغبودجه 6سازمانوشرکت
زیرمجموعهشهرداری

در ادامه ،شورا وارد دستورکارهای خود شد که
شش دستورکار اول آن بررسی و تصویب تفریغ
بودجه شــش ســازمان و شــرکت زیــر مجموعه
شهرداری بود.رضا خواجه نائینی معاون مالی
شهردار مشهد در این زمینه اظهار کرد :امسال
ســعی کردیم در زمان مقرر تمــام تفریغ بودجه
ســازمان های شــهرداری را اعالم کنیم و به جز
موسســه شــهرآرا بقیه ســازمان ها لحاظ شده
است ،تفریغ بودجه شهرآرا هم امروز (دوشنبه)
به شــورا ارسال می شــود .وی تاکید کرد :برای
اولین بار اســت که تفریغ بودجه همه ســازمان
هایشهرداریدریکتاریخمشخصمیشود.
در ایــن جلســه تفریغ بودجــه ســازمان زمین و
مسکن،شرکتگردشگریتوسعهوعمرانهفت
حوض،سازمانعمرانشهرداری،شرکتقطار
شهری و ســازمان حمل و نقل بار درون شهری
تصویب شد.تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷شرکت
ترافیک هوشمند الیت نیز که از حیث منابع به
مبلغ( 304,820,722,000سیصدوچهار
میلیارد و هشــتصد و بیســت میلیون و هفتصد
و بیســت و دو هزار) ریــال و از حیــث مصارف به
مبلغ( 304,820,722,000سیصدوچهار
میلیارد و هشتصد و بیســت میلیون و هفتصد و
بیست و دو هزار) ریال اســت به تصویب رسید.
منابعومصارفشرکتنسبتبهاصالحبودجه
سال 1397بهمیزان 7درصدافزایشرانشان
میدهد.
موحــدی زاده در این خصوص خطــاب به مدیر
عامل شــرکت الیت گفت :در سال ،96بودجه
الیتبرایمثال 22میلیاردوخردهایبودکهدو
میلیاردوخردهایراازشهرداریکمکگرفتید
وبهمعنایایناستکهحدود 20میلیارددرآمد
الیت بوده اما کفــاف مخارج شــما را نمی کرد.
در سال  97یک بار روی اصالح بودجه ،بودجه
را افزایــش دادیــد و االن مــی گوییــد  7درصد

گوناگون
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عکس :پایگاه اطالع رسانی شورای شهر

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهدبابیاناین
کهایندانشگاهدرزمینهگردشگریسالمتپیشگام
است،اظهارکرد:ساالنهششهزارگردشگرسالمت
از كشــورهای مختلــف در بیمارســتان های مشــهد
پذیرش و بســتری می شــوند؛ این تعداد با احتســاب
خدمات سرپایی به گردشگران ســامت به  ۲۰هزار
نفر می رســد .دکتــر شــاپور بدیعــی در گفــت وگو با
وبداافزود:بیشترگردشگرانسالمتازكشورهای
كویت ،بحرین ،قطر ،عراق ،افغانستان ،تاجیكستان
و تركمنستان با هدف بهره مندی از خدمات درمانی
به مشــهد ســفر می كنند .وی با بیان این که جراحی
قلب باز ،جراحی عــروق ،جراحی عمومی ،ارتوپدی،
خدماتپوست،مووزیبایی،خدماتدندانپزشكی،
زنان و نازایی بیشترین نیازهای درمانی گردشگران
سالمتراتشكیلمیدهند،تصریحکرد:نرخخدمات
درمانیارائهشدهبهگردشگرانخارجیتقریباحدود
دو برابر ســایر بیماران اســت .معاون درمان دانشگاه
علوم پزشــكی مشــهد با اشــاره به این که تاكنون۱۲
بیمارستان فعال در مشهد مجوز پذیرش گردشگری
ســامت را دریافــت كــرده اند گفــت :بر این اســاس
بیمارستانهایرضوی،جواداالئمه(ع)،بنتالهدی،
ســینا ،مهر ،طالقانی ،پاســتور ،اكبر ،امــام رضا(ع)،
قائم(عج) ،آریا و امــام زمان(عج) در مشــهد از وزارت
بهداشــت مجــوز IPDو پذیــرش بیمــاران خارجی را
دریافت کرده اند .وی خاطرنشان کرد :هم اینك ۱۴
شركت گردشگری ســامت در خراسان رضوی دایر
است،اینشركتهاحلقهواسطبینبیمارانومراكز
درمانی هســتند و خدمات درمانی و گردشگری را از
مبدأ تا مقصد به بیمــاران خارجی ارائــه می دهند ،با
وجوداینبسیاریازگردشگرانسالمتازمسیرهای
غیرحرفه ای به پزشكان معرفی می شوند كه اقدامی
آسیب زاست .به همین دلیل به تدریج بیمارستان ها
و مراكز درمانی مجاب خواهند شــد بــه جای پذیرش
بیماران از طریق واســطه های بدون مجــوز ،از طریق
شركتهایگردشگریبیمارانراپذیرشكنند.
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از میان خبرها

به اصــاح بودجــه اضافه شــده اســت یعنی در
طول ســال دو نوبت افزایش بودجه داشته اید.
سوال من این است این 30میلیارد چند درصد
درآمدها را تشــکیل می دهــد و چنــد درصد را
شهرداریکمککردهاست؟وبگوییددراصالح
چهعددیراداشتید؟
نوروزیرئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهر
نیزدراینزمینهگفت:ابتدابایدبگوییمالیتیک
مجموعه مظلوم در شهر است ،هدفش خدمت
به مــردم و جلوگیری از اســتفاده انحصــاری از
پارکینگ است.درآمدالیتازکلپارکینگهای
دراختیارشصرفهزینهجاریمیشود.ضمن
این که شهرداری در گذشته هزینه سنگینی را
انجام داده االن هم چند پارکینگ را راه اندازی
کرده است .حال سوال این است که شهرداری
و مجموعــه الیت چــه برنامــه اطالع رســانی را
دارند که هزینه ها و درآمدهابه صورت شــفاف
اعالمشود؟
اسدی مدیرعامل شرکت الیت در پاسخ اظهار
کرد:بودجهامسال  5درصددرمنابعو 4درصد
درمصارفبیشترشدهاستوتغییربهایندلیل
است .کمک هایی که شــهرداری به ما می کند
در بودجه جاری ما انجام نمی شــود ودر بودجه
عمرانی مانند تعمیرات پارکینگ ها اختصاص
می یابــد .قبول داریــم در بحث اطالع رســانی
ضعیف عمل کردیم و باید اطالع رســانی کامل

انجام دهیم و از ایــن رو خود اظهــاری را ترتیب
دادهایم.
خلیل ا ...کاظمی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد نیز گفت :بیشترین هزینه ای
که در شــرکت الیت پرداخت مــی کنیم هزینه
جاری مربــوط به پــارک حاشــیه ای اســت ،در
صورتی که درآمد چندانی از پارک حاشــیه ای
نداریم .االن حدود 10میلیارد تومان مطالبات
ماازمحلپارکحاشیهایاست.
دســتور کار بعدی ،الیحــه تعدیــل پیمانهای
خدمات شهری بود که در سه ماده واحده و یک
تبصرهبهتصویبرسید.
•قطعهایبرایاهداکنندگانعضو

دستور کار بعدی شورا ،الیحه اختصاص قطعه
ای در بهشــت رضا(ع) به اهــدا کنندگان عضو
بود که به تصویب رســید .بر اســاس این مصوبه
«شهرداری مشهد (سازمان فردوس ها) مکلف
است ،در راستای توسعه فرهنگ اهدای عضو و
قدردانیازارادهاستواروتصمیمحیاتیخانواده
هایــی که بــدون هیچ چشــم داشــتی ،اعضای
بدن عزیزان خود را برای جان بخشــی به افراد
واجد شــرایط دریافت عضــو اهدا مــی نمایند،
نسبت به اختصاص قطعه ای ویژه ،به نام قطعه
بخشــندگان حیــات اقــدام نمایــد ».در یکی از
تبصره های ایــن مصوبه نیز آمده اســت« :کلیه
هزینه های خدمات عمومی (تغسیل ،تکفین،
تدفین و  )...فردی که عضو وی اهدا شده است
رایگانوبرعهدهشهرداری(سازمانفردوسها)
میباشد».
شایانذکراستبعدازتصویباینالیحه،تمامی
اعضابرایاقدامبهتهیهکارتاهدایعضواعالم
آمادگیکردند.
آخرین دســتور کار شــورا نیز ،تصویب الیحه در
زمینهپرداختهدفمنداضافهکاردرشهرداری
مشهد بود که طبق آن شهرداری مشهد موظف
است ،حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ
قانونی این مصوبــه ،برای تهیــه آییننامه نحوه
تخصیــص و پرداخت اضافــه کار کارکنــان (در
راســتای تحقق برش برنامهای هــر مدیریت)،
اقدام و مــوارد را برای تأیید کمیســیون برنامه،
بودجه ،فنــاوری اطالعات و منابع انســانی ،به
شورایاسالمیشهرمشهدمقدسارائهکند.

اظهاراترئیسشورادرخصوصماجرایمدرکتحصیلی 2عضوشورا
محمدرضــا حیــدری رئیس شــورای شــهر
مشــهد در حاشیه شصتوششــمین جلسه
علنــی شــورای شــهر در خصــوص ماجرای
مدرک تحصیلی دو عضو شــورا اظهار کرد:
ما این گله را داریم و در متن جوابیه هم اعالم
کردیمکهبرفرضاینکهاینموضوعدرحوزه
قضاییدرحالبررسیباشدبهلحاظضوابط
قضاییتازمانیکهحکمیصادرنشدهنباید
چنین خبری انتشــار پیــدا کند .بــه این امر
منتقدیمواینموضوعرابهدوستاندرآستان
قدس منعکس کردیم .من مطمئن هســتم
که دیــدگاه تولیت آســتان قدس و مســئول
روزنامه قدس این نیســت؛ زیرا طبق تعامل
ی که ما با آســتان قــدس داریم این
و همکار 
رویکرد اصال مــورد تایید آنها نیســت .وی
افزود:اینگلهجدیراداریم.قطعاعناصری
در زیرمجموعه و بدون هماهنگی این کار را
انجامدادهاند.ایناخباردرمجموعآثارمنفی
بر فضای عمومی جامعــه دارد .منکر این که
هرمجموع هنظارتیاینمواردرابررسیکند
و مسیر قانونیاش طی شود ،نیستیم .واقعا

خود ما در این جهت همــکاری میکنیم اما
قبل از این که بررسی صورت بگیرد و خبر به
اینشکلمطرحشود،کملطفیوازمصادیق
بداخالقیرسانهایاست.حیدریگفت:در
شرایطموجودجامعهکهنیازبهآرامشداریم،
اینمواردبهنظرمنقابلتوجیهنیستونقد
خود را به دوستان منتقل کردیم و امیدواریم
دیگر تکرار نشــود .وی همچنین در پاسخ به
اینسوالکهآیادراینبارهبادستگاهقضایی
وارد گفت و گو شده اید؟ اظهار کرد :ما وارد
گفتوگو با حوزه قضایی نشــدیم .مجموعه
مستقلیهستندوکارخودراانجاممیدهند
افراد هم در قبال آن باید پاسخ گو باشند .در
فضای موجودی که شــورا و مدیریت شهری
هماهنگ و منســجم با کل استان همراهی
میکندایننوعکملطفیهاجایتاملدارد.
وی در پاسخ به آخرین وضعیت رسیدگی به
اتهامات یکی از اعضای شورای شهر گفت:
دادگاهبرگزارشدهومنتظراعالمرایدادگاه
هستیم،دادگاهاستکهدراینزمینهتصمیم
میگیردوهنوزرایبهمااعالمنشدهاست.

وقوع  ۱۴۸آتش سوزی و حادثه در
شهربازیهای روبازمشهدطی 3سال
امسالهنوزهیچکدامازشهربازیهایروباز
مشهدازآتشنشانیاستعالمایمنینگرفتهاند

مدیرعامل آتش نشانی مشــهد از وقوع52فقره آتش
ســوزی و ۹۶مــورد حادثــه در شــهربازیهای روبــاز
مشــهد از ســال  ۹۵تا کنون خبــر داد و افــزود :وقوع
 ۹۶مورد حادثه طی سه سال گذشته نشان میدهد
ظرفیت وقوع حوادث در مقایسه با آتش سوزی بسیار
بیشتر است .به گزارش ایرنا ،آتشپاد دوم امیر عزیزی
اظهار کرد :علل شــایعی که ظرفیت حادثه سازی در
شهربازیها را دارد حوادث مکانیکی و برق گرفتگی
است.ویتاکیدکرد:ایمنیشهربازیهاوزمینهای
بازی موضوعی است که باید جدی گرفته شود و تعلل
و قصور در این خصوص ممکن است هزینه سنگینی
در پی داشــته باشــد .مدیرعامل آتش نشــانی مشهد
تصریح کرد :با وجود بوستانها و شهربازیهای روباز
در شهر مشهد نظیر بوســتان ملت ،بوستان وحدت،
پارک پردیس ،بوســتان کوهسنگی و پارک خورشید
متأســفانه امســال در خصــوص وضعیــت ایمنی این
اماکنهیچگونهاستعالمیازسازمانآتشنشانیاخذ
نشده است .عزیزی افزود :مجهز بودن سیستم اعالم
و اطفای حریق ،سیم کشــیهای استاندارد ،داشتن
خروجیهای اضطراری و اســتاندارد بودن وســایل و
تجهیزات از مهم ترین موارد مورد توجه در ایمن بودن
شهربازی هاســت از این رو بازدیدهایی از زمینهای
بازیوشهربازیهاصورتمیگیردونواقصبهمدیران
این مجموعهها اعالم میشــود .وی ادامه داد :در سه
ماه ابتدای امســال از چهار شــهر بازی سرپوشیده در
مشــهد بازرســی به عمل آمد و نواقص ایمنی اعالم و
خطر برطرف شــد.همچنین معــاون ارزیابی کیفیت
سازمان ملی استاندارد نیز در زمینه ایمنی شهربازی
هاگفت:درخراسانرضوی 99.8درصدوسایلبازی
شهربازیهابازرسیوتعیینتکلیفودستگاههایغیر
استاندارد مهر و موم شده اســت.مدیرکل استاندارد
خراســان رضوی نیز در ایــن خصوص با بیــان این که
هزار قلم کاال و خدمات در ایران مشــمول اســتاندارد
اجباری است ،افزود :شهربازی نیز در بخش ساخت
وسایلوبهرهبرداریازتأسیساتمربوطمشمولاین
استانداردها میشود .محمد رضا جمیع خاطرنشان
کرد :حــدود  ۷۰شــهربازی و پارک آبی در خراســان
رضوی مجوز فعالیت دارند که ۴۶مورد آن شهربازی
روبازاست.وییادآورشد:طیفروردینواردیبهشت
امسالبازرسانازحدود ۳۵مرکزتفریحی،شهربازی
وپارکآبیخراسانرضویبازدیدو ۸۵وسیلهبازیو
تجهیزاتفاقدگواهینامهاستانداردآنراپلمبومهر
ومومکردهاند.علیهسهشهربازیومجموعهتفریحی
استانکهبهبازرساناینادارهکلاجازهورودوآزمون
تجهیزات و دستگاههایشــان را نــداده بودنــد هم در
مراجعقضاییاعالمجرمشد.

فراخوانبیستوپنجمین
جشنوارهعلومپزشکیرازی
معاونپژوهشوفناوریدانشگاهعلومپزشکیمشهداز
آغازنامنویسیدربیستوپنجمینجشنوارهتحقیقاتی
علوم پزشــکی رازی خبر داد .به گزارش ایســنا ،دکتر
محســن تفقدی ،اظهار کــرد :ایــن دوره از جشــنواره
شاملدوبخشافرادحقیقیونهادهایحقوقیاست.
برگزیدگاندستهاول،ازبینمحققان،محققانجوان
و دانشــجو و صاحبان پژوهشهای برتر و برگزیدگان
حقوقــی از میان مؤسســات مرتبط با پژوهش شــامل
دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،نشریات علوم پزشکی،
کمیتههایتحقیقاتدانشجوییومراکزرشدفناوری
معرفیخواهندشد.

