از میان خبرها
گوناگون

معاوندرماندانشگاهعلومپزشکیمشهد:

پزشکی از راه دور در استان
ایجاد می شود

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد از
برنامه ریزی برای راه اندازی تله مدیسن(پزشکی
از راه دور) در مناطق زیر پوشــش این دانشــگاه
خبر داد .دکتر شــاپور بدیعی در گفت و گو با وب
دا اظهار کرد :بر اساس این برنامه در شهرستان
هایی که از مرکز اســتان دورتر هســتند و امکان
ارائه خدمات تخصصــی و فــوق تخصصی کمتر
مقــدور اســت ،بــا ایجــاد پزشــکی از راه دور می
توان مــردم منطقــه را از ایــن خدمات بهــره مند
کرد .وی تصریح کرد :در این خصوص با شرکت
های دانش بنیان توانمند دانشگاه مذاکره شده
است تا بتوان بر اســاس امکانات موجود و ایجاد
زیر ســاخت های مناســب با همــکاری مدیریت
فناوری اطالعات ،پزشکی از راه دور را در مناطق
زیر پوشــش به ویژه شهرســتان های دوردســت
بــا شــرایط اقلیمــی و جغرافیایی خاص بــه اجرا
در آورد .معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد تصریح کرد :در مرحله نخست این برنامه
در یکی از شهرستان های دور از مشهد که تعداد
متخصصــان کمتــری دارد و از شــرایط اقلیمــی
خاصی برخوردار است به صورت آزمایشی اجرا
می شــود و پس از کســب نتایج ،در دیگر مناطق
اجرایی خواهد شد.
دکتــر بدیعی با بیــان این کــه این برنامــه یکی از
روش های مدرن در راســتای کاهش هزینه ها و
استفاده عادالنه مردم از خدمات تخصصی و فوق
تخصصی است ،تصریح کرد :این طرح هم اکنون
به صورت پراکنده در برخی دانشــگاه های علوم
پزشکی کشور در حال اجراست اما دانشگاه علوم
پزشکی مشهد نخستین دانشگاه کشور است که
به صورت مدون و برنامه ریزی شده به این برنامه
وارد شده است.

کاهشمحسوسدمایهوایاستان
از امروز
رئیــس اداره پیــش بینــی هواشناســی خراســان
رضوی با توجه به شرایط متغیر جوی و کاهش دما
به زائران پیاده دهه آخر صفر توصیه کرد ،پوشاک
گرم به همراه داشته باشند و حتما به اطالعیه ها و
توصیههای اداره هواشناســی توجــه کنند .یحیی
قائنی پور در گفتوگو بــا فارس ،در خصوص پیش
بینی وضعیت هوای اســتان اظهار کرد :بر اساس
تحلیل نقشهها و الگوهای پیشیابی هواشناسی،
با عبور موج ناپایدار از اســتان ،افزایــش ابرناکی و
بارشهای پراکنده به ویژه در نواحی غربی همراه
با رعد و برق پیش بینی میشود .وی افزود :انتظار
میرود در روز دوشنبه دما کاهش یابد.
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استاندار در نامه ای به «نوبخت» بودجه  ۱۶۰میلیاردی کشف رود را پیگیری می کند

عزم «رزمحسینی» برای احیای بودجهکشفرود
گزارش
محمد حسام مسلمی

«آقای رزم حسینی (استاندار) بنا دارند دوباره
موضوع اعتبار ســامان دهی کشــف رود را از
طریق دکتر نوبخــت (رئیس ســازمان برنامه
و بودجــه کشــور) پیگیــری کنند ،مــا نامه ای
را بــا امضای آقــای اســتاندار تنظیــم کردیم
و احتمــاال حضــوری یا تلفنــی نیــز موضوع را
پیگیری خواهیم کــرد ».این ســخنان را رضا
جمشــیدی رئیس ســازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان در گفت و گو با «خراسان رضوی»
اعالم می کند ،این که پیگیری مجدد استان
از نوبخت برای  160میلیارد اعتبار ســامان
دهی کشف رود در سفر اول ریاست جمهوری
اختصاص پیدا کرده اما فقط  14میلیارد آن
محقق شــده ،باید دوباره در دســتور کار قرار
گیرد.
البتــه اختصــاص نیافتن ایــن میــزان اعتبار
موضوع جدیدی نیست ،مسئله سامان دهی
کشــف رود از آن جا حساسیت استاندار برای
پیگیــری بیشــتر مشــکالت و معضــات این
رودخانه تاریخی و اطراف آن را بر انگیخت که
روزنامه «خراسان رضوی» در گزارش میدانی
با عنوان دو دهه کشــت مرگ در کشف رود به
ابعاد وقوع یک فاجعه زیســت محیطی در این
منطقه پرداخت ،فاجعه زیست محیطی که به
واسطه رها ســازی فاضالب شهرک صنعتی
چرمشهر،فاضالبهایتانکری،بیمارستانی
و خــام صــورت مــی گرفــت و کشــاورزان بــا
برداشت غیرمجاز آب کشف رود و کشت انواع
محصوالت کشاورزی ،موجب به خطر افتادن

ســامت مردم مــی شــدند .بالفاصلــه بعد از
چاپ ایــن گزارش ،اســتاندار دســتور داد هر
چه سریع تر کارگروه ویژه سامان دهی کشف
رود تشکیل شود و این کار هم صورت گرفت و
پس از آن نیز به منظور مدیریت واحد در کشف
رود و با موافقت اعضای کارگروه ،شــهرداری
مشــهد به عنوان فرمانده سامان دهی کشف
رود انتخاب شــد .حال آن طور که جمشیدی
اعالم می کنــد ،بعد از این جلســه اســتاندار
دستور داد باقی مانده بودجه  160میلیاردی
مصوب ســفر ریاســت جمهوری برای سامان
دهی کشف رود ،مجدد پیگیری شود.
•پیگیری های چندباره

جمشیدی در این زمینه به «خراسان رضوی»
می گوید :در جلســه ای کــه اینجانب و جناب
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی اوایل
امســال بــا دکتــر نوبخــت داشــتیم ،یکــی از
موضوعاتی که مطرح شد همین بحث تحقق
نیافتن تعهدات دولت در دور اول سفر ریاست
جمهوری بود؛ در آن جا مکاتبه و پیگیری هایی

عضوشورایشهرمشهدتاکیدکرد:

لزوم برنامه ریزی برای آشتی مردم با شهرداری
عضو شورای شهر مشهد با اشــاره به نگاه منفی
مردم بــه شــهرداری و ناآشــنایی شــهروندان با
انــواع خدمــات این نهــاد بــر لــزوم برنامهریزی
مدون و اصالح فرهنــگ رایج بین مــردم در این
خصــوص بــرای اصــاح ایــن دیــدگاه و آشــتی
مردم با شــهرداری تاکید کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شــورا ،ودیعی در جلسه نظارتی
کمیته نظارتــی شــماره  ۲شــورا در منطقه ۱۰

مشهدگفت:باوجودتغییراتفرهنگیاجتماعی
صورتگرفتهدرچندسالاخیروتالشمدیریت
شهری برای جلب رضایت و اعتماد شهروندان،
مردم همچنــان بــه شــهرداری و نیــات آن نگاه
منفی دارند .وی افزود :رابطه شهرداری و مردم
باید بهبود یابــد و نگاه مــردم به شــهرداری باید
اصالح شود که این تغییر نیازمند کار فرهنگی و
زمانبراست.ودیعیگفت:حضورمردمدرمراکز

جلسات داخل استان ،نهاد ریاست جمهوری
و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دادیم،
از این جا به بعد دیگر در اختیار استان نیست،
پیگیری از طریق معاونت عمرانی ،اســتاندار
قبلی و فعلی انجام شــده ،مجمع نمایندگان
اســتان هم در این زمینه پیگیری کرده است.
وی تصریــح می کنــد :این کــه پیگیــری ما به
نتیجه برســد یا نرســد خارج از اراده ماســت،
ما فقط مــی توانیم اهمیت موضــوع را دوباره
یادآوری کنیم ،اگر مصوبه از طرف دولت بوده
حتما مسیر کارشناسی دولت را طی کرده که
به این جا رسیده است.

شــد اما تا همین لحظه منجر به ابــاغ اعتبار
نشده است.
وی با بیان ایــن که در دور اول ســفر ریاســت
جمهــوری  400میلیــارد تومــان مــازاد بــر
تفاهم نامه اختصاص بودجه ،برای کل پروژه
های استان پرداخت شــده بود ،می افزاید :با
این که میزان پرداختی دولت بیشتر از میزان
تعهدات بــوده امــا در پرداختی هــا بعضی از
بندهای مصوبه به صورت کامل اجرا نشده که
اختصاص نیافتن اعتبار ســامان دهی کشف
رود یکــی از ایــن موارد اســت؛ ضمــن این که
مصوبه ای که کمترین تحقق ریالی را داشته،
سامان دهی کشف رود است .وی تصریح می
کند :بهتر بــود به جای این کــه  400میلیارد
تومان را ســر جمع به ما اضافه مــی دادند این
مصوباتــی را که کامــل اجرا نشــده ،اجرا می
کردند .جمشیدی در پاســخ به این سوال که
چرا بودجه مصوب کشــف رود کــه از اهمیت
زیادی برخوردار است به طور کامل اختصاص
نیافته است؟ می گوید :ما وظیفه اصلی را که
طرح و تشریح اهمیت و اولویت پروژه بود ،در

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
می گوید :به لحــاظ قانونی ،اجازه نداشــتیم
از منابع و اعتبارات عمرانی استانی برای این
موضوع (کشف رود) استفاده کنیم ولی مهم
ترین اولویت کاری ما از منظر دولتی ســامان
دهی کشــف رود اســت ،کشــف رود نیازمند
منابع ملــی از طریــق وزارتخانه هــای مرتبط
اســت ،چه وزارت نیــرو ،چه ســازمان محیط
زیست و چه دیگر دستگاه هایی که می توانند
منابع ملی را جذب کنند .وی می افزاید :نامه
ای هم که برای آقای نوبخت تنظیم شده بعد
از تشکیل جلســه کارگروه ویژه سامان دهی
کشــف رود بوده اســت ،با توجه به عزم جدی
که برای سامان دهی کشف رود وجود دارد و
آقای استاندار نیز تمام قد پای کار هستند ،ان
شاءا ...این موضوع را سریع تر اجرایی کنیم.

خدماتی و آشــنایی آن ها با خدمات شــهرداری
که عمــوم مــردم دربــاره آن آگاهــی ندارند می
توانــد در ایــن خصوص راه گشــا باشــد لــذا این
مهم باید در دســتور کار شــهرداری مناطق قرار
گیرد.همچنیــن مســعود ریاضــی ،دیگــر عضو
شورای شــهر مشــهد نیز در این جلســه ،تامین
زیرساختهایالزمبرایتوسعهمناطقمسکونی
و فراهــم کردن امکانــات خدماتــی و تفریحی را
از مهمتریــن دغدغههای مدیریت شــهری برای
منطقه  ۱۰بیــان کــرد .وی بــا تاکید بــر این که
ســاخت و ســازها در منطقــه 10مشــهد عموما
ایمن و باکیفیت انجام شده اســت ،گفت :البته

در ادوار گذشته مدیریت شــهری ،ساختوساز
در برخــی محالت بدون نظــارت و کنترل کافی
انجام شــده بود و امروز تبدیل به بافت فرســوده
شــده که باید برای آن هــا فکری شــود .ریاضی
ادامهداد:متاسفانهبرایتوسعهمنطقهواحداث
مجتمع های مســکونی جدید ،زیرساختهای
الزمفراهمنیستودربرخیاراضیآمادهسازی
هابهدرستیانجامنشدهاست.درموضوعجمع
آوریآبهایسطحینیزمنطقهمشکالتیدارد
و اگر قرار باشــد جمعیــت عظیمی کــه در پیش
بینی ها لحاظ شــده در این منطقه ساکن شود،
مشــکالت زیادی دامنگیر منطقه خواهد شــد.

•به لحاظ قانونی اجازه نداشتیم از
اعتبارات عمرانی استان برای کشف رود
استفاده کنیم

باپذیرشاستعفایدکتردارابیتوسط
وزیربهداشت

بحرینیسرپرستدانشگاه
علومپزشکیمشهدشد
دکتر سعید نمکی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پرشــکی با اســتعفای دکتر دارابــی موافقــت و در
حکمی دکتر سید محمدحســین بحرینی طوسی
را بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد منصوب کرد .به گزارش وبدا ،وزیر بهداشت
همچنیــن در پیامــی از خدمــات دکتــر محمدرضا
دارابی درطول دوران تصدی ریاست دانشگاه علوم
پزشکی مشهد تقدیر کرد.
بر اســاس خبری که پایــگاه خبری دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد منتشــر کرده  ،دکتر محمــد رضا
دارابی در نامه ای که  ۲۷مهر ماه به وزیر بهداشــت
ارسال کرده ،آورده اســت  :در چندماه گذشته کار
برای این جانب در دانشــگاه بســیار ســخت شده و
با توجه به موانع و مشــکالتی که از بیــرون و داخل
دانشــگاه وجــود دارد و جنابعالــی به خوبــی به آن
واقفیــد خدمت رســانی به مردم شــریف اســتان با
مشکالتی مواجه شده است لذا تداوم خدمت در این
مسئولیت را با شرایط فعلی به نفع دانشگاه و استان
ندانسته و استعفای خود را تقدیم می کنم».دارابی
در این نامه اظهار امیدواری کرده اســت با تســریع
در تصمیم گیری مناســب و انتصاب فــرد مد نظر و
حمایت تمام عیار وزیر بهداشت و برقراری تعامل با
این دانشگاه ،شاهد تداوم خدمت رسانی مطلوب به
زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی باشیم.
شایان ذکر است  ،دکتر بحرینی پیش از این معاون
توســعه مدیریــت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی
مشهد بود.

عضوشورایشهرمشهد:

معابر بولوار نماز تا 15آبان به
شهرداری تحویل داده می شود
عضو شورای شهر مشهد گفت :شرکت توس گستر
مکلف شده تا  15آبان ،معابر قید شده در قرارداد
خود را آماده کند و پس از آن به شــهرداری تحویل
دهد؛ هر کسری وجود داشته باشد ،در حساب بین
شهرداری و مســکن و شهرســازی منظور خواهد
شد و شــهرداری برای ایجاد زیرساخت های الزم
به منظور خدماترسانی بهتر به شهروندان اقدام
میکند.
به گــزارش پایگاه اطالعرســانی شــورا ،احســان
اصولی اظهارکرد :یکی از مســائل مهم در منطقه
 8شــهرداری و بولــوار نمــاز ،تعهداتــی اســت که
شرکت توسگستر برای آمادهسازی این محدوده
به شــهرداری دارد .وی افزود :متاســفانه با وجود
گذشــت زمان طوالنی ،طرح این محدوده تکمیل
نشده تا به شــهرداری تحویل داده شود و ساکنان
آن بتواننــد خدمات شــهری الزم را دریافت کنند.
ســاکنان این محدوده توقــع دارند همچون ســایر
شــهروندان از خدمات شهری یکســانی برخوردار
باشند و این درحالی اســت که شرکت توس گستر
به تعهدات خود عمل نکرده است.

