اخبار
اجتماعی

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستان:

شیرخوارگاه هالل احمر مشهد
به بیت المال بازگشت

رئیسشورایعالیاستانهاخبرداد:

نامه به دادستان کل کشور
در خصوص سلب عضویت برخی
اعضای شوراها

رئیسشورایعالیاستانهاباانتقادازسلبعضویت
اعضای شوراها از ارسال نامه به دادستان کل در این
زمینهخبرداد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشورای
عالی اســتانها؛ مرتضی الویری درخصوص ســلب
عضویتبرخیاعضایشورایشهراصفهانوشیراز
گفت:بههرحالقوهقضاییهاقداماتیانجاممیدهد
که به اعتقاد ما در حوزه وظایفشان نیست .اعتراض
خود را به قوه قضاییه قب ً
ال اعالم کردهایم .وی افزود:
در ماجرای آقای حاجتی در شــیراز و آقای شــهال در
مشهد،نامهایبهدادستانکلکشوربهعنوانرئیس
شورای عالی اســتانها نوشــتیم و پیگیریهایمان
را انجام دادیــم .غیر از مراحل قانونــی روش دیگری
وجود ندارد و نمیتوانیم کار دیگری انجام دهیم .در
قانونشوراهانحوهسلبعضویتفردمشخصشده
و بدین ترتیب باید در شــورای حــل اختالف مرکزی
با رأیگیری مجموعــه  9نفره ای که حضــور دارند،
تصمیمگیریشود.دراینهیئت 9نفرهنمایندهقوه
قضاییهنیزحضوردارد.

مدیرمرکزپایشآالیندههایزیست
محیطیشهرداریمشهد:

مشهدی ها امسال هوای «ناسالم»
نداشتند

مدیــر مرکــز پایــش آالینــده هــای زیســت محیطــی
شهرداری مشهد گفت :طی پنج ماه امسال در مشهد
هوایناسالمنداشتیم.رضااسماعیلیدرگفتوگوبا
ایرناافزود:دراینمدتمردممشهد ۲۶روزهوایپاک
و ۱۲۹روز هوای سالم تنفس کرده اند .این در حالی
است که در مدت مشابه سال گذشــته شمار روزهای
دارایهوایناسالمبرایگرو ههایحساسدرمشهد
 ۱۶روز و برای تمام افراد سه روز ثبت شده است .وی
گفت :در مدت مشابه سال گذشــته مردم مشهد ۱۷
روزهوایپاکو ۱۱۹روزهوایسالمتنفسکردند.
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ارسالشدهاست .ویبابیاناینکهبهرهبردار
ساختاینبیمارستان،دانشگاهعلومپزشکی
اســت ،می افزاید :کارهای مطالعاتی ساخت
این بیمارستان را دانشگاه علوم پزشکی انجام
می دهد کــه در مطالعــات آن اقدامات امکان
سنجی و فنی صورت می گیرد.

بختبیمارستانحاشیهمشهددردستنوبخت

دانشگاهعلومپزشکی:درخواستتامیناعتبارساختبیمارستانحاشیهمشهدبهسازمانبرنامهوبودجهارسالشدهاست

•ادعای علوم پزشکی :پروژه هیچ وقت
راکد نبوده است!

عکس :میثم دهقانی

مجموعه شیرخوارگاه هالل احمر خراسان رضوی
در مشهد که سال ها میزبان رشــد و پرورش هزاران
کودک بیسرپرست بود و در سالهای اخیر تصرف
شــده بود با پیگیری جمعیــت هالل احمر اســتان،
ســازمان بازرسی خراســان رضوی و با حکم قضایی
به بیتالمال بازگشــت .به گزارش ایرنا ،مدیرعامل
جمعیت هــال احمــر اســتان در این زمینــه گفت:
شــیرخوارگاه جمعیت هالل احمر واقــع در ابتدای
بولوار شــاهد ،با حــدود ۱۴هــزار متر مربــع زمین و
بنا ،تجهیزات و حتی تعدادی خودرو توســط یکی از
ل ســابق جمعیت هالل احمر استان به
مدیران عام 
صورتغیرقانونیتصرفشدهبود.مجتبیاحمدی
افزود:اینمجموعهبهبهانهنگهداریازایتاموباایجاد
موسسهایبهمدیریتنزدیکانیکیازمدیرانعامل
سابقهاللاحمراستانو انجاممکاتبهایغیرقانونی
باادارهثبتاسنادوامالکاستانبهناماینفردثبتو
بهویواگذارشدهبود.
همچنین به گزارش فارس ،جشنواره کرامت و آیین
تجلیل از منتخبــان جمعیت هالل احمر خراســان
رضــوی روز گذشــته بــا حضــور ریاســت و جمعی از
کارکنانوامدادگرانهاللاحمربرگزارشد.

از میان خبرها

گزارش

بیش از سه سال از وعده وزارت بهداشت برای
ســاخت بیمارســتان  540تخــت خوابــی در
حاشیهشهرمشهدمیگذرد،اولینگامآننیز
در  26فروردین ماه ســال  95در جلسه ستاد
راهبردی مدیریت شــهری با حضور استاندار
وقت برداشــته شــد و زمینــی  5هکتــاری در
ابتدای جاده سرخس یا همان شهرک شهید
رجایی مشهد از طرف آستان قدس رضوی به
صورت رایگان اهدا و قرار شد با پروانه رایگان
شــهرداری ســاخته شــود .حتی در آن جلسه
برای مشارکت دســتگاه های متولی ساخت
این بیمارســتان نیــز برنامــه ریزی و قرار شــد
 50درصد هزینه ساخت را وزارت بهداشت و
نیمی دیگر را وزارت راه و شهرسازی بر عهده
بگیرد .این پروژه شروع نشده به مدت دو سال
به کما رفت تــا این که ســال گذشــته روزنامه

خراســان پرونده خاک گرفته آن را از بایگانی
«وعده ها» بیرون آورد و در گزارشــی با عنوان
«علف هرز بــه جای بیمارســتان» ،بــه چرایی
بالتکلیف ماندن این پروژه پرداخت .اختالف
نظرها و عمل نکردن به وعده ها و مســئولیت
ها ،این پــروژه را زمیــن گیر کرده و دانشــگاه
علوم پزشکی که از همان ابتدا بی پولی را بهانه
کرده بود ،پای تفاهم نامه ساخت بیمارستان
را هم امضا نکرد .آذرماه ســال گذشته قاضی
زاده هاشــمی وزیــر ســابق بهداشــت هم که
برای افتتاح چند پروژه عمرانی به مشهد سفر
کرده بــود ،در گفت و گو با «خراســان رضوی»
آب پاکی را روی این پــروژه به کما رفته ریخت
و اعالم کرد وزارت بهداشــت هیچ پولی برای
ساخت بیمارستان حاشیه شهر مشهد ندارد.
امــا خراســان از پیگیــری این موضوع دســت
نکشید و این بار امیدها به درنظر گرفتن ردیف
بودجه مشــخص برای این بیمارستان بود که
این موضوع را هم از نمایندگان مردم مشــهد
و کالت در مجلس پیگیر شــدیم .حاال اما خبر

رحیمی با بیان این که اولویت دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد بعــد از تکمیــل پــروژه های
نیمــه تمام قطعــا احــداث بیمارســتان 540
تخت خوابی حاشــیه شهر مشــهد است ،می
گویــد :هــم اکنــون اقدامــات مربوط بــه این
بیمارستان را انجام می دهیم ،همه مطالعات
اولیه بیمارســتان حاشیه مشــهد انجام شده
است ،همچنین مجوز محیط زیست و پدافند
غیــر عامــل آن دریافت و بــرای تامیــن اعتبار
به کمیســیون های ســازمان برنامــه و بودجه

تعریض پل کشف رود
برای ایمن سازی
دسترسی به جمعه بازار

شهردارمنطقه 4مشهدازتعریضپلکشفرود
درانتهایبولوارپنجتندرراستایایمنسازی
مسیردسترسیجمعهبازارشهیدشوشتریخبر
داد.بهگزارشروابطعمومیشهرداریمنطقه

،4غالمرضاغالمیاظهارکرد:مسیردسترسی
به جمعه بازار شهید شوشتری از میدان پنجتن
تااینبازار 2کیلومتراستکهبهدلیلعرضکم
و سطح نامناســب احتیاج به تعریض و به سازی

محمد حسام مسلمی

میرسدکهاینپیگیریهادرحالبهسرانجام
رسیدن اســت و آن طور که علی رحیمی مدیر
فنی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد بــه «خراســان رضوی»
اعالم مــی کند «مطالعــات اولیه ســاخت این
بیمارستان انجام و درخواست تامین اعتبار آن
به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است».
•اولویت دانشگاه علوم پزشکی بعد
از اتمام پروژه های نیمه تمام

مدیر فنــی معاونت توســعه مدیریــت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به این
ســوال که با اقدامات انجام شــده آیا ساخت
ایــن بیمارســتان از حالت رکود خارج شــده
اســت؟ می گوید :بلــه ،برای تامیــن اعتبار با
ســازمان برنامه و بودجه مکاتبه شــده و هیچ
وقت این پروژه راکد نبوده اســت ،مــا درباره
ســاخت این بیمارســتان جلســات متعددی
برگزار کردیم .وی تاکید مــی کند :به محض
این کــه ســاخت ایــن بیمارســتان در فرایند
تامین اعتبار و در ردیف بودجــه قرار گیرد ما
قطعا بعد از بیمارستان امداد و نجات جنوب
آن را انجام می دهیم ،ضمن این که این پروژه
بودجه ای در ردیف ملی و استانی می خواهد.
رحیمی می افزاید :قطعا با معذوریت هایی که
وجود دارد ساخت این بیمارستان در اولویت
قرار دارد ،بیش از یک ســال اســت مطالعات
اولیــه آن را انجام مــی دهیم  ،ضمــن این که
این اقدامات تا زمانی که اجرایی نشود ،قابل
لمس نیست.
وی با بیان این که از اول دولت یازدهم ،برنامه
ریــزی کاملی بــرای توســعه زیرســاخت های
درمانی اســتان انجام شده است ،تصریح می
کند:برهمینمبناتوسعهوساختبیمارستان
هــا را اولویت بنــدی کردیم ،تمــام تالش مان
این بــود عدالــت را در حوزه درمان در مشــهد
رعایت کنیم.
دارد .وی تصریح کرد :همچنیــن برای اجرای
این پروژه ،پل دیگری به فاصله 2متری کنار پل
موجودطراحیشدهکهشاملمسیرسوارهروو
یکخطاضطراریاست.

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورای
شهرمشهد:

تاخیر زمانی پروژهها سبب
نارضایتی مردم و زیان مالی
شهرداری است

رئیــس کمیســیون برنامه و بودجه شــورای شــهر
مشهد بر لزوم دقت نظر بیشتر در مطالعات طرحها
و پایبندی پروژهها به زمان بندی ارائه شده تاکید
کرد و گفت :تاخیر زمانی پروژهها سبب نارضایتی
مردم و زیان مالی شهرداری شده است .به گزارش
پایگاه اطالعرسانی شورا ،بتول گندمی در بازدید
از چند پروژه عمرانی و ترافیکی در مشــهد گفت:
انتظار کمیسیون برنامه از روند اجرای پروژههای
عمرانی رعایــت زمان بندیهــا و پایبنــدی پروژه
بــه برآوردهــای مالی اســت .پروژهها نبایــد دچار
تاخیــر شــوند تــا از افزایــش هزینهها پیشــگیری
شــود .وی تصریح کــرد :مطمئنا بازههــای زمانی
که برای اجرای پروژهها به مردم اعالم میشــود با
ارفاقهای بسیار زیاد محاسبه شده است و قاعدت ًا
میتــوان پروژههــا را ســریعتر از بازههــای اعالم
شده به اتمام رســاند ،لذا طوالنی شدن روند اجرا
نمیتواند قابل قبول باشد آن هم با توجه به شرایط
ترافیکی در عموم نقاط شــهر که مردم را در تنگنا
قرار داده است.
همچنین رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک
شورای شهر نیز در این بازدید از بهره برداری از پل
دوربرگردان روگذر آیت ا ...هاشــمی رفسنجانی
تا مهر ماه خبــر داد .مجتبی بهارونــد گفت :پروژه
روگــذر آیــت ا ...هاشــمی رفســنجانی باتوجــه به
ترافیــک ســنگین محورهــای آزادی و هاشــمی
رفســنجانی میتواند بــه روان ســازی ترافیک در
تقاطــع دو محــور کمک شــایانی کنــد .وی افزود:
خوشــبختانه این پروژه از برنامه زمان بندی جلوتر
اســت و امیدواریم در مهرماه امسال و دوماه زودتر
از برنامه تعیین شده به بهره برداری برسد.

آسماناستانتاپایانهفته
یاست
ابر 
رئيس مركز پيشبينی اداره كل هواشناسی استان
گفت :هوای بيشتر نقاط استان تا پایان هفته ابری
خواهد بود .یحیی قاینیپور در گفتوگو با ایســنا،
اظهار کرد :روز دوشــنبه وضعیت جوی هوا صاف تا
کمی ابری است و گاهی افزایش سرعت وزش باد را
شاهد خواهیم بود.

