اخبار
اجتماعی

مدیرکلبیمهسالمتخراسانرضویخبرداد:

آغاز پوشش بیمه اجباری
 ۸۰۰هزار نفر در استان

مدیرکل بیمه ســامت گفــت :طرح پوشــش بیمه
اجباریبرای ۸۰۰هزارنفرکهفاقدهرگونهپوشش
بیمه ای در اســتان هســتند ،آغاز شــد .دکتر سید
مرتضی وجدان در نشســتی خبری افــزود :برآورد
می شود بین  8تا  ۱۰درصد افراد فاقد پوشش بیمه
ای که زیر پوشش طرح بیمه اجباری در کشور قرار
می گیرند ،متعلق به استان خراسان رضوی باشند.
مدیرکل بیمه سالمت اســتان گفت :در قالب طرح
مزبور که مدت آن شش ماه تعیین شده ،افراد فاقد
پوشــش بیمه ای باید به دفاتر بیمــه مراجعه کنند و
حق بیمه آن ها بر اســاس آزمون ُوسع یا استطاعت
مالی دریافت میشود .وی افزود :افراد فاقد پوشش
بیمه ای که استطاعت مالی دارند ،باید حدود پنج
میلیــون و  ۸۰۰هزار ریــال حق بیمه بــرای هر نفر
به شرط سرپرســت خانوار بودن به مدت یک سال
پرداخت کنند .افرادی هم که توانایی پرداخت این
مبلغ را ندارند اگر در دهکهای یک 2،و 3درآمدی
قرار داشته باشــند و درآمدشان  ۴۰درصد حداقل
قانون کار باشد ،رایگان بیمه می شوند .افرادی که
دهک درآمدی آنان بیــن  ۴۰تا  ۱۰۰درصد قانون
کار باشــد ،با  ۵۰درصــد تخفیف زیر پوشــش بیمه
سالمت قرار خواهند گرفت .مدیر کل بیمه سالمت
اســتان همچنین از پرداخت بیش از  ۱۵۰میلیارد
ریال مانده مطالبات تیرماه موسسات درمانی طرف
قرارداد بیمه سالمت در استان خبر داد و گفت :این
مبلغ بــرای درمانگاهها ،خدمات بســتری ،دیالیز،
پاراکلینیــک ،دنــدان پزشــکی و داروخانــه هــای
دولتی پرداخت شده است.

رئیسکانونخراسانرضوی:

کانون کارشناسان دادگستری
استان 1650کارشناس رسمی دارد

رئیس کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری
خراســانرضوی گفــت :کانــون خراســانرضوی
 1650نفر کارشناس رسمی دادگستری دارد که
در  55رشــته کارشناسی مشــغول به کار هستند.
محمود دلپســند در نشســتی خبری که ســه شنبه
گذشــته برگزار شــد ،اظهار کــرد :همچنین 500
کارآموز در این کانون مشــغول به کار هستند که تا
آخر امسال به جمع ما میپیوندند .سال آینده تعداد
کارشناســان ما بیش از دو هزار و  200نفر خواهد
شد .وی افزود :ما قصد داریم در آزمون سال آینده،
حدود 460نفرراجذبکنیموجمعیتکارشناسی
خود را بــاال ببریــم .وی تصریح کرد :کارشناســان
کانون در ارائه نظرات مستقل هستند اما به لحاظ
ضوابط اداری طبق قانون عمومی عمل میکنند.
بدرآمدنیستبلکهتوسعهعدالت
هدفکانونکس 
است .دلپسند گفت :دستمزد کارشناسان توسط
ریاســت قوه قضاییه تعیین میشــود و از سال ،92
دســتمزدها هیچ تغییــری نکــرده اســت .حداقل
دســتمزد  150هزار تومان و حداکثر آن بر اساس
یها 30 ،میلیون تومان است.
ارزیاب 
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شهردارمشهددرحاشیهجلسهامضایتفاهمنامهاحیایکشفرودبا ۱۱دستگاهاجراییخبرداد:

200میلیارد اعتبار برای ساماندهیکشفرود

بینمدیرانباسرعتوجدیتادامهپیداکندوما
همنقشحمایتیونظارتیخودمانراانجاممی
دهیمضمناینکهشهرداریمشهددرسامان
دهی کشف رود ،بار سنگینی را بر دوش گرفته
استکهجایتقدیردارد.

گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

باتشکیلکارگروهویژهساماندهیکشفرود،
تفاهم نامه احیــای این رودخانــه تاریخی بین
مسئوالندستگاههایمختلفبامدیریتواحد
شهرداریمشهدبهامضارسید؛تفاهمنامهای
 ۱۳مادهای که در آن ادارهکل حفاظت محیط
زیست استان ،شرکت آب منطقهای ،سازمان
جهادکشاورزی،شرکتآبوفاضالب،شرکت
شــهرک های صنعتی اســتان و فرمانــداری با
مدیریتشهرداریمشهدقبولکردنداقداماتی
را برای ســامان دهی کشــف رود انجام دهند.
یکی از خبرهای مهمی هم که در حاشــیه این
جلسه توسط شهردار مشهد اعالم شد ،در نظر
گرفتن 200میلیاردتوماناعتباربرایسامان
دهی کشف رود بود که کالیی این رقم را برای
شروعکارساماندهیکشفروداعالمکرد.
•تعیینتکلیفگامهایاجراییاحیای
کشفرود

به گزارش «خراســان رضوی» ،جلسه کارگروه
احیای کشــف رود ،سه شنبه گذشــته در محل
استانداری برگزار شــد و طی تفاهم نامه ای که
در این جلســه به امضا رسید ،شهرداری مشهد
به عنوان مدیریــت واحــد احیا و ســامان دهی
کشــف رود انتخاب و گام های اجرایــی در این
زمینهتعیینتکلیفشد.همچنین دراینتفاهم
نامه برای هر یک از دســتگاههای اجرایی عضو
کارگروه احیای کشــف رود وظایفی مشــخص
شــده اســت .به گــزارش «خراســان رضــوی»،
اســتاندار در حاشــیه جلســه کارگــروه احیای
کشف رود که با دســتگاه های اجرایی مختلف
در محل استانداری تشکیل شد ،با بیان این که
در گذشته در کشــف رود اقدامات خوبی انجام
شــده ،تصریح کرد :دولت های گذشــته و همه
مســئوالن اقدامات خوبی برای ســامان دهی
انجام دادند .دســتگاه قضایی نیــز تالش های
خوبیبرایجلوگیریازساختوسازغیرمجاز
درحاشیهوبستررودخانهانجامدادهاست.رزم
حســینی به بازدیدهای خود از کشف رود طی
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•سامان دهی کشف رود از شرق و غرب آغاز
خواهدشد

ماههایگذشتهاشارهکردوافزود:بهایننتیجه
رســیدیم اقداماتی را که در گذشته انجام شده
تکمیل کنیم ،در جلسه کارگروه احیای کشف
رود ،بــا همه مســئوالن و مدیرانی کــه در حوزه
ساماندهیکشفرودمسئولیتدارندموافقت
نامه همکاری امضا شد تا یک مدیریت واحد در
کشف رود شکل بگیرد و شــهرداری مشهد نیز
داوطلبانه این مسئولیت را پذیرفت .وی ادامه
داد :طبق برنامــه زمان بندی ظرف یک ســال
آینده برخی از تصفیه خانه ها تکمیل می شود،
همچنینبرخیتصفیهخانهها نیزدراینمنطقه
باید ایجاد شود ،در تصفیه خانه چرمشهر که در
حالاجراستنیزشرکتشهرکهایصنعتی
متعهد شده تا آخر سال تمام آلودگی آن منطقه
برطرف شــود .رزم حســینی یادآور شد :کشف
رود نیاز به ســامان دهی دارد چــرا که به لحاظ
زیستمحیطی،سالمتمردمازاهمیتویژهای
برخورداراست،اصحابرسانهنیزدراینزمینه
مطالبه گری خوبی داشــتند و باید این مطالبه
گری را ادامه دهند ،البته این مطالبه گری باید
بهنحویباشدکهباعثتشویشاذهانعمومی
مردم نشــود و مردم بدانند مســئوالن و مدیران
مسئولیتهایاجتماعیخودشانراانجاممی
دهندوباهمکاریخوبیکهدراستانوجوددارد
امیدواریمموضوعکشفرودبهصورتاساسی
حلشود.ویبابیاناینکهمسئوالناستاندر
خصوصساماندهیکشفرودبایدمسئولیتی
را عهده دار شوند ،تاکید کرد :هر طرحی که در
جلسه سامان دهی کشــف رود به امضا رسید،
آنرادرستادتدبیرهمتصویبخواهیمکردوبا
پشتوانههمهارکانحکومت،طرحاحیایکشف
رودراجلوخواهیمبرد.

•ایجاداشتغالجایگزینوتغییرالگوی
کشت،همزمانباساماندهیکشفرود

اســتاندار همچنین از توجه به کشــاورزان این
منطقه گفــت و اظهار کرد :همزمان با ســامان
دهیکشفرود،بایداشتغالجایگزینیاتغییر
الگوی کشــت کشــاورزی نیــز برای ســاکنان
محلی محدوده ایــن رودخانه در نظــر گرفته و
پیشبینی شــود.همچنین غالمعلی صادقی
رئیسکلدادگستریاستاننیزدرحاشیهاین
جلسه گفت :در سال های گذشته درخصوص
آزادسازیحریموبستررودخانهکارهاییانجام
شد،موضوعدومنیزورودفاضالببهکشفرود
بودکهتهدیداتقابلتوجهیبرایشهروندان
ایجادمیکرد.
•اگرکوتاهیشوددستگاهقضاییبرخورد
خواهدکرد

وی دربــاره ضمانت اجرایــی انجــام وظایف و
مســئولیت های دســتگاه های اجرایــی برای
ســامان دهی کشــف رود نیز اظهار کرد :نقش
دادگستریمطمئناحمایتونظارتاست،هر
جا نیاز به دستور و حمایت قضایی باشد کمک
می کنیم ،احیانــا اگر هم کســی کوتاهی کرد
مطمئنادستگاهقضاییاینکوتاهیرافراموش
نخواهد کــرد و در چارچوب مقــررات برخورد
خواهدکرد.صادقیتصریحکرد:انتظاروپیش
بینی ما این اســت که این هماهنگی و همدلی

همچنینمحمدرضاکالییشهردارمشهدنیز
درباره اقدامات پیش بینی شــده برای سامان
دهی کشف رود گفت 11 :دستگاه در سامان
دهی کشــف رود همکاری می کنند و ما نقش
هماهنگ کننده را بر عهده داریــم ،امیدواریم
بتوانیم با حمایت دســتگاه قضایی و دســتگاه
های اجرایی ،این کار را به ســرانجام برسانیم.
وی افزود :یک طرح باالدســتی برای ســامان
دهی بســتر رودخانه کشــف رود دیده شده که
در آن سامان دهی بستر ،سامان دهی اراضی
پیرامونی،ایجادکمربندسبزشمالیوحمایت
های اجتماعــی از افــرادی که در ایــن منطقه
ذی نفع هستند ،به ویژه در بخش هایی که می
خواهد زمینه توســعه کشــاورزی اطراف شهر
مشهدراداشتهباشد،دیدهشدهاست.شهردار
مشــهد با بیان این که با هماهنگی انجام شده
سامان دهی کشف رود از دو نقطه شرق و غرب
آغازخواهدشد،تاکیدکرد:طرحاحیاوسامان
دهیکشفرودازدونقطهشرق 5کیلومتربعد
از تصفیه خانه چرمشهر و غرب حدفاصل بین
کالته نوری و خین عرب بــه زودی آغاز خواهد
شد .کالیی با بیان این که در منطقه کشف رود
ذینفعان مختلفی حضــور دارند ،اظهــار کرد:
اقداماتی در این زمینه توسط بخش خصوصی
انجامخواهدشدکهاینهماهنگیراشهرداری
بر عهده خواهد گرفــت اما منابــع الزم را برای
شــروع حداقلی کار در نظر خواهیم گرفت که
حداقل  200میلیارد تومان اســت و بقیه آن با
توجهبهپیشرفتکارمشخصخواهدشد.

اعطای اولین مجوز سامانههای پایش
تصویری شهر امن به بانک ملی

پروژه شــهر امن با صدور اولیــن مجوز بهــره برداری
از ســامانه های پایــش تصویری مجاز در کلیه شــعب
بانک ملی مشــهد ،کلید خورد .به گزارش «خراسان
رضوی» ،ســه شنبه گذشــته ،مراســم بهره برداری و
اعطایگواهینامهسامانههایپایشتصویریمجاز
درکلیه103شعبهبانکملیمشهدباحضورمدیرکل
امور امنیتی و انتظامی استانداری و مدیر امور شعب
بانک ملی استان در راستای اجرای پروژه شهر امن و
ارزیابی و استانداردسنجی سامانه هوشمند نظارتی
خراسان رضوی برای اولین بار در کشور برگزار شد.
حســین شــرافتی ،مدیر کل امور امنیتی و انتظامی
اســتانداری در این خصوص گفت :بر اساس قانون،
بهره برداری از ســامانه هــای پایش تصویــری بدون
دریافت مجوز غیرقانونی است و باید برای استفاده از
این سامانه ها مجوز بهره برداری از دبیرخانه کمیته
ســامانه های پایش تصویری استان مســتقر در اداره
کل امنیتی و انتظامی استانداری دریافت شود .وی
افزود :ارزیابی و استانداردســازی دوربینهای مدار
بســته در دســتور کار قرار گرفت و با پیشگامی بانک
ملی اولین مجوز بهره برداری برای این بانک و103
شعبهآندرمشهدصادرشد.شرافتیهمچنینهدف
از اجرای پروژه شهر امن را رعایت حقوق شهروندی و
حاکمیتیبیانواظهارکرد:دراینطرحبرایاجرای
قانــون ورعایت حقوق شــهروندی ،تمام محیطهای
دارای ســامانه هــای پایش تصویری بــا کمک بخش
خصوصی و نظارت کمیتــه پایش تصویری شــورای
تامین اســتان و حمایت قضایــی و قانونــی ارزیابی و
استاندارد ســنجی می شود.حسن مونســان ،مدیر
امورشعب بانک ملی استان نیز در این مراسم گفت:
حفظحقوقمردموافزایشامنیتاقتصادیمشتریان
ازاولویتهایاصلیمادربانکملیبودهکهبههمین
دلیلبااعالماستانداریدراینزمینهپیشگامشدیم
و استانداردسازی و اجرای این پروژه را در دستور کار
قرار دادیــم .وی افــزود :معتقدیم این طــرح عالوه بر
کارکردهای بیرونی و حفــظ امنیت ،موجب افزایش
امنیتدردرونمجموعهنیزمیشودوازسوءاستفاده
های احتمالی در داخل بانک نیز جلوگیری می کند
و این فضای امن را بــرای ما دوچنــدان خواهد کرد.

