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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گزارش

از میان خبرها

سهمی که به استان در دولت قدیم و جدید رسید:

گوناگون

آزادراه حرمتاحرم ؛ فقطوعده
عکس  :مسیر پروژه آزادراه حرم تا حرم قطعه مشهد -نیشابور

مسعود حمیدی /عنوان پروژه آزادراه
حرم تا حرم است اما سهم حرم علی بن
موسیالرضا(ع) که پروژه با نام ایشان
کلید خــورد بعد از گذشت  12سال
هنوز صفر است .پروژهای که در سال
 89با مشارکت قرارگاه خاتماالنبیا
شــروع شد در سه قطعه تعریف شد،
قطعه اول قم تا گرمسار ،قطعه دوم
گرمسار تا سمنان و قطعه سوم سمنان
به مشهد است .آزادراهــی با مسافت
 980کیلومتر که  223کیلومتر آن در
جغرافیای خراسان رضوی واقعشده
اما در طول عمر سه دولت دهم ،یازدهم
و دوازدهم باید بگوییم اقدامات دولت
برای عملیات اجرایی قطعه آزادراه در
خاک خراسان به صفر تمایل داشته.
دقیق ًا منطق گریز از مرکز بر این پروژه
حاکم است یعنی هرچه قطعه در دست
احداث از پایتخت فاصله بگیرد اعتبار
کمتری به آن میرسد .قطعه اول این
پروژه حدفاصل قم تا گرمسار بود که
سال  94به بهرهبرداری رسید .قطعه
دوم آن حدفاصل گرمسار تا سمنان
است که با سرعت قابل قبولی در حال
اجراست اما خراسان رضوی که جزو
ضعیفترین استا نها ازنظر پوشش
آزادراه ــی است از پــروژهای که با نام
امام هشتم(ع)  12سال پیش کلنگ
زنــی شــده صفر اســت .ایــن وضعیت
بیانگر کم مهری سه دولــت گذشته
به خراسان رضــوی است دولتهای
گذشته به صراحت اعــام کردند که
قطعه خراسان رضوی این آزادراه در
اولویت کــاری آ نهــا نیست ،هرسال
ردیــف اعتباری ایــن پــروژه در لوایح
دولــت تخصیص میگرفت اما عمده
آن در قطعات خارج از خراسان رضوی
هزینه میشد ،با روی کار آمدن دولت
سیزدهم شعار زیارت ارزان و آسان در
دستور کار قرار گرفت ،اما زیارت ارزان
و آسان بدون برطرف کردن ترافیک
سنگین ورودیهای کالنشهر مشهد

با احداث آزادراه ممکن نیست.
•تا االن ما سهمی از اعتبارات نمی
بردیم

معاون عمرانی استاندار درباره آخرین
پیگیریهابرایاحیایپروژهآزادراهحرم
تاحرمدرجغرافیایخراسانرضویمی
گوید:پروژهآزادراهحرمتاحرمیکاعتبار
عمومی برای کل مسیر داشته است .آن
چه برای ما مشخص شد این است که در
تمام این سالها اعتبارات تخصیصی
به قطعات خــارج از استان اختصاص
پیداکردهوبرایماهمجایتعجبداشت
کهچرادرتماماینسالهاحداقلیازاین
اعتباراتدرقطعهخراسانرضویهزینه
نشدهاست.یعنیاینپروژهکهیکضلع
آن مشهد است اعتبارات دارد اما استان
ماسهمیازآننمیبرد.
•رابطه ما با وزارت راه دچار خدشه
شده بود

مــعــاون اســتــانــدار معتقد اســت نظام
پیگیری اعتبارات از استان دربــاره

این پروژه و نحوه تعامل با وزارت راه و
شهرسازی «دچار خدشه» شده بود.
وی اظهارمی کند :شاید این استنباط
به وجــود آمــده بود که آزادراه حرم تا
حرم برای خراسان رضوی چندان مهم
نیست و تالش ما درترمیم این تعامل
بــوده که ایــن آزادراه بــرای ما بسیار
مهم است.
خدایی میافزاید :پیگیر یهای ما
منتج به این شد که وزارت راه قطعه اول
این آزادراه یعنی حدفاصل مشهد-
نیشابور را بهصورت جدی فعال کنند.
مشکالتی هم بین وزارت راه و قرارگاه
وج ــود داش ــت کــه سعی کــردیــم این
مشکل برطرف شود.

مصوب دارند و بخشهایی هم بدون
طرح مصوب هستند .مث ً
ال فاز دو مسیر
مشهد -نیشابور اص ً
ال اجرایی نشده
اســت کــه طــی هفته آیــنــده اجــرایــی
خواهد شد .در قطعه اول هم اعتقاد ما
بر این است که تا سهراه تربتحیدریه
اصــ ً
ا معنی ن ــدارد و ایــن قطعه باید
تا شهر جدید بینالود کشیده شود
و کارهایی کــه تــا االن در ایــن قطعه
انجامشده ازنظر ما پیشرفت محسوب
نمیشود.خدایی می افزاید :فاز دوم
قطعه اول تا نیشابور و قطعه نیشابور
فاقد طرح اجرایی مصوب هستند که
تا پایان ســال طــرح اجــرایــی آنهــا به
تصویب خواهد رسید.

•آن چه تا االن شده به نظر ما
پیشرفت نبوده

•قرار است پیشنهادهای تامین
اعتبار به هیئت دولت داده شود

معاون استاندار میگوید :سعی ما
بر این است که طرح اجرایی آزادراه
حرم تا حرم در محدوده جغرافیایی
خراسان رضوی تهیه و تصویب شود.
االن بخشهایی از ایــن مسیر طرح

معاون استاندار معتقد است که آزادراه
حرم تا حرم با اعتبارات دولتی به اتمام
نخواهد رسید .وی میگوید :حتم ًا یک
تجدید برنامه دربــاره سرمایهگذاری
این آزادراه وجود دارد و سهم آورده

دولــت و قرارگاه قــرار است از  70به
 30به  50درصد دولت و  50درصد
قرارگاه تغییر یابد و استفاده از ماده
 56هم در دستور کار قــرار گیرد .با
ســرمــای ـهگــذاران و بانکها در حال
مذاکره هستیم تا نظام سرمایهگذاری
در احداث آزادراه حرم تا حرم را تغییر
دهیم .در سفر رئیسجمهور به استان
هم مصوب شد که ما با وزارت راه و
شهرسازی و سازمان برنامهوبودجه
یک برنامه اجرایی برای این پروژه را
طی چند مــاه آینده به هیئت دولت
ارائه دهیم.
•از پیشنهاد سرمایه گذار جدید تا
 1500میلیارد اعتبار

خدایی میافزاید :پیشنهاد خراسان
رضـــــوی بـــــرای ایــــن پـــــروژه جــذب
سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی
یا بانکها برای اجرای پروژه آزادراه
حــرم تا حــرم اســت .البته ایــن پــروژه
امسال مجموعه ای  480میلیارد
تــومــان اعتبار گرفته اســت.مــعــاون
عمرانی استاندار میگوید480 :
میلیارد تومان آورده وزارت راه برای
اجرای این پروژه برای تمامی قطعات
مسیر در استان و خارج استان است
و مــعــادل آن هــم قــرارگــاه بهعنوان
شریک باید آورده داشته باشد .عالوه
بــر ای ـنیــک سهم وزارت ق ــرار است
بخشی از منابع را بهصورت قیر در این
پروژه آورده داشته باشد که مجموعه
سهم آورده وزارت راه حدود  600یا
 700میلیارد تومان خواهد بود که با
احتساب آورده قرارگاه شاید امسال
هــزارو  300تا هــزارو  500میلیارد
تومان اعتبار برای کل مسیر آزادراه
حرم تا حرم در نظر گرفته شود اما این
که اعتبار قــرار اســت در کــدام قطعه
هزینه شود مهم است به همین دلیل
ما پیگیر هستیم که اولویت با قطعه
مشهد -نیشابور باشد.

•زمان بدهید وعده محقق شود

وی در واکنش به این که این وعدهها را
معاون عمرانی سابق استاندار نیز دو
سال پیش داده بود و تکراری هستند،
اظهارمی کند :اگر معاون سابق وعده
داده پس چرا محقق نشده است؟ ما
در پروژه مشهد -چناران وعده دادیم
و ماحصل آن را دیدید در این پروژه هم
زمان بدهید تا ماحصل پیگیر یهای
ما را ببینید.
•سهم  150میلیارد استان از
اعتبارات  480میلیاردی

نماینده مجری آزادراه های کشور در
استان خراسان رضوی نیز با بیان این
کــه بــا اجـــرای طــرح جدید دسترسی
شهروندان به شهر جدید بینالود سریع
تر خواهد بود ،می افزاید :تا پیش از این،
مــردم بــرای دسترسی به شهر جدید
بینالود و منطقه باید از مسیر آزادراه
باغچه ،تـــردد و مسافتی ح ــدود 55
کیلومتر را طی می کردند .اما با تصویب
طــرح جدید که ادامــه مسیر مشهد تا
سه راه تربت حیدریه یا شریف آبــاد تا
شهر جدید بینالود اســت ،مسیر 55
کیلومتری به  28کیلومتر تقلیل پیدا
می کند.وی با بیان این که طرح جدید
به تصویب رسیده ،اظهار می کند :تا
پیش از این اعتبار مــورد نیاز تکمیل
این مسیر حدودهزارو  600میلیارد
تومان بــرآورد شده اما با هزینه های
جدید و قیمت هــای روز  30درصد
به این مبلغ افزوده شده است .حجم
اعتباراتی که دولــت بــرای کل مسیر
آزادراه حــرم تــا حــرم در نظر گرفته
 480میلیارد تومان اســت که سهم
استان خراسان رضوی از این اعتبارات
حــدود  120تا  150میلیارد تومان
برآورد می شود .البته با پیگیری های
استانداری خراسان رضوی وضعیت
قطعه خــراســان رضــوی ایــن آزاد راه
متحول خواهد شد.

 ۵۰کیلومتر نفسگیر؛ فاصله بجستانی ها تا امکانات درمانی
گزارشی از کمبود امکانات در شهر  35هزار نفره ای که فقط یک بیمارستان دارد

سلیمی/کمبود پــزشــک مــتــخــصــص ،نبود
تجهیزاتی مثل سی تی اسکن  ،فیزیوتراپی و
ارتقا نیافتن تنها بیمارستان شهر  35هزار نفری
بجستان ،همه و همه باعث شده تا شهروندان
بجستانی برای مداوای ساده ترین بیماری های
خود و انجام اقدامات درمانی ابتدایی ،مجبور
باشند مسافت  50کیلومتری بجستان تا گناباد
را طی کنند.به گزارش خراسان رضوی ،بجستان
با جمعیت ۳۵هزار نفری ،تنها شهرستان زیر نظر
دانشگاه علوم پزشکی گناباد است و متاسفانه
فقط یک بیمارستان دارد و به لحاظ امکانات
درمانی به شدت در مضیقه است به نحوی که
شهروندان برای عمده مشکالت و بیماری های
خود به گناباد مراجعه می کنند .بیمارستان
بجستان با کمبود پزشک متخصص مواجه است،
نبود متخصص قلب و عروق ،گوارش و فیزیوتراپ
و همچنین دستگاه سی تی اسکن در این منطقه
محروم مشکالت مردم را دو چندان کرده و خیلی
ها معتقدند که وجود مافیای قدرت در دانشگاه
علوم پزشکی گناباد ،مانع از رشد بهداشت و
درمان در بجستان شده است.
•مطالبه امام جمعه فقید را روی زمین
نگذارید

برای پیگیری بهتر ماجرا به خیابان های شهر می
رویم و با شهروندان گفت و گو می کنیم .آقای
اکبرزاده درخصوص مشکالت بیمارستان می
گوید :سال گذشته جلسه مشترکی میان امام
جمعه فقید بجستان ،امام جمعه محترم گناباد
و نماینده مجلس و رئیس وقت دانشگاه علوم

پزشکی گناباد برگزار شد تا تصمیم جدی برای
رفع مشکالت بهداشت و درمان بجستان گرفته
شود ولی متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت .
مرحوم عبدی ،امام جمعه فقید شهر ما به عنوان
نماینده مــردم بجستان در آن جلسه اعتراض
محکمی بــه وضعیت بهداشت و بیمارستان
شهر کردند ،اگر امروز ایشان در بین ما نیستند
دلیل نمی شود که مسئوالن دانشگاه که در آن
جلسه قول رفع مشکالت را داده بودند همه
چیز را فراموش کنند.شهروند دیگری به گفت
و گو اضافه می شود و می گوید :اولین مشکل
بیمارستان آیت ا ...مدنی بجستان این است
که فقط پنج متخصص در آن حضور دارنــد و از
خدمات در دیگر تخصص ها از جمله قلب و عروق،
مغز و اعصاب  ،گوش و حلق و بینی  ،اورولــوژی
 ،گــوارش و کبد و  ...محروم هستیم .دومین
مشکلهمتجهیزاتبیمارستانیاعمازتجهیزات
تشخیصی ،آزمایشگاهی ،درمانی  ،جراحی و ...
از جمله سی تی اسکن  ،ام آر آی  ،تجهیزات اتاق
آی سی یو و سی سی یو است که نداریم.
خانم دیگری از نبود داروخانه در بیمارستان
گالیه می کند و می گوید :ساختمان قدیمی و
نامتناسب با نیازهای روز و فقدان داروخانه در
بیمارستان از مشکالت مهم است.
•نیاز مبرم به اورژانس جاده ای

از نــیــازهــای مهم درمــانــی دیــگــر در بجستان
خدمات اورژانــس است .افزایش تعداد پایگاه
های اورژانس درون شهری با توجه به قرار گیری
بجستان در حاشیه جاده اصلی بسیار مهم است

که حتی یک پنس باریک در بیمارستان نداشتند
و برای چنین موضوع ساده ای ساعت ۴صبح ما را
به بیمارستان گناباد فرستادند و وقتی به گناباد
رسیدیم کمبود امکانات به این صــورت باعث
تعجب و تاسف کادر درمانی شد.
•پیگیر مشکالت هستیم اما کار زمان بر
است

و از طرفی وجود روستاهای قاسم آباد،صلح آباد،
مطرآباد ،نیان ،نوبهار و بیش از ده روستایدیگر
در اطراف بجستان ،لزوم استقرار اورژانس جاده
ای در مسیر روستاها را بسیار حیاتی کرده است.
احداث ساختمان شبکه بهداشت و تفکیک آن از
مرکز درمانی شهید قنبر آقایی ،صدور مجوز برای
مراکز درمانی خیرساز روستاهای جزین و زین
آباد و شبانه روزی شدن مرکز درمانی شهر یونسی
از جمله اقدامات مورد تقاضای مردم است.
آقای طیبی نیز با گالیه از این شرایط به خبرنگار
ما می گوید  :بیمارستان بجستان فقط اسم
بیمارستان را یدک میکشد وگرنه هیچ گونه

امکاناتی چه از نظر تجهیزات خدماتی یا درمانی
ندارد  .بیمارستان  ۹۹درصدش خیرساز است
و علوم پزشکی گناباد هیچ گونه کمکی نمی
کند؛ آن ها فقط بیمارستان بهلول گناباد را می
شناسند و کاری به بجستان ندارند .بیمارستان
بجستان از دستگاه سی تی اسکن محروم است
در حالی که در بیمارستان بهلول دو دستگاه
سی تی اسکن وجود دارد که یک دستگاه همیشه
خاموش است اما آن را به بجستان منتقل نمی
کنند.یکی دیگر از شهروندان گالیه می کند:
حشره ای در گــوش مــادرم گیر کــرده بــود و به
بیمارستان مراجعه کردیم و شاید باورتان نشود

در ادامه این گزارش سراغ دکتر قویدل ،رئیس
شبکه بهداشت و درمــان و بیمارستان آیت ا...
مدنی بجستان می رویم تا توضیحاتش را درباره
گالیه هــای مــردم بشنویم .قویدل می گوید:
بیمارستان آیت ا ...مدنی  ۳۲تختخوابی است
با بخش ها و تخصص های مشخص در پروانه
بهره بــرداری بیمارستان .پنج رشته تخصصی
داخلی ،جراحی عمومی  ،جراحی زنان و زایمان
،بیهوشی و اطفال به صورت تمام وقت و در تمام
روزهــای ماه در بیمارستان مستقر هستند و به
رغم کمبود پزشک جانشین در سال های گذشته
،از ابتدای سال  ۱۴۰۱تمام روزهای مرخصی
متخصص مربوط ،با پزشکان جانشین پوشش
داده شده است که در این خصوص هزینه های
زیادی نیز بر دانشگاه تحمیل می شود  .به عالوه
متخصص پاتولوژی و رادیولوژی و داروســاز نیز
در روزهایی از هفته در بیمارستان حضور دارند.
وی می افزاید :برای ساخت بیمارستان جدید
 ۶۴تختخوابی موافقت اصلی صادر شده و پیگیر
ساخت آن هستیم تا افزایش تخت انجام شود،
اگرچه در شرایط کنونی این روال مقداری زمان بر
خواهد بود  .با توجه به فاصله بجستان تا گناباد

مدیرکمیتهامدادامامخمینی(ره)تربتجام گفت:

اجرای  1760طــرح کارآفرینی
مددجویانکمیتهامداددرتربتجام
حقدادی/مدیرکمیتهامدادامامخمینی(ره)تربت
جامگفت:توانمندسازیازطریقکارآفرینیوتوسعه
اشتغالمسیریبرایخوداتکاییمددجویاناستکه
هم اکنون  1760طرح ،تحت نظارت کارشناسان
ایننهادقراردارد.قاسمدهقانیبااشارهبهنظارتبر
 515طرحایجادشدهدرسالگذشتهافزود:توسعه
مشاغل مددجویی و اتصال زنجیرههای مشاغل
خردبهمشاغلبزرگالزماست،همچنینطرحهای
خودکفایی در این مدت ،زمینه فعالیت  929نفر از
مددجویان دیگر را فراهم کرده است.وی با تأکید بر
نظارت سه تا پنجساله طرحهای خودکفایی ،ادامه
داد :کمیته امــداد بهمنظور پایدارسازی ،توسعه
مشاغل و توانمندسازی مددجویان،با اعطای
تسهیالت بنا بهضــرورت ،بر طرحهای خودکفایی
نظارت الزم را انجام میدهد.دهقانی درخصوص
تحقق برنامههای خودکفایی مددجویان تحت
حمایت ،تصریح کرد:موفقیت مددجویان کارآفرین
نهتنهاسببکسبدرآمدبرایخودوخانواد ههایشان
میشود،بلکهروحیهخودباوریرامیانجامعههدف
ایننهادتقویتمیکند.

دادستانتربتجامخبرداد:

سامانه خبری دادستانی
در تربت جام راه اندازی شد
حقدادی /دادستان عمومی و انقالب تربت جام
از راه اندازی سامانه خبری در مجموعه دادستانی
خبردادوگفت:سامانهخبریدادستانیدرراستای
پیشگیری از وقوع جرم  ،احیا و حفظ حقوق عامه و
پیگیری گزارش های مردمی در سطح شهرستان
تربتجامراهاندازیشد.حسنوزیریافزود:سامانه
خبری مجموعه دادستانی به منظور رفاه  ،امنیت
 ،آسایش مردم در سطح منطقه و نظارت بر اجرای
قانون توسط دیگر نهادها و دستگاه ها  ،پیشگیری از
وقوع جرم و حضور میدانی و پیگیری گزارش های
مردمی راه انــدازی شده است .دادستان عمومی
و انقالب تربت جام ضمن قدردانی از همراهی و
اعتماد مردم به دستگاه قضایی خاطر نشان کرد:
از مردم شریف تربت جام درخواست می کنیم در
راستای خدمت رسانی مطلوب درصورت مشاهده
هر گونه بی قانونی در سطح شهرستان موارد را به
شماره ۵۰۰۲۶۶۶۹۱۴۱۸۳پیامککنند،قطعا
دادستانی به عنوان خادم مردم پیگیر گزارش های
مردمیخواهدبود.
و اعــزام بیماران جهت انجام سی تی اسکن به
بیمارستان عالمه بهلول گنابادی ،درخواست
مدنظر به وزارت بهداشت ارسال شده و پیگیری
انجام می شود.
قویدل در خصوص نبود داروخانه در بیمارستان
بجستان هم بیان می کند :جهت مستقر شدن
داروخانه در جوار بیمارستان ،شورای اسالمی
و مسئوالن محترم شهرستان از داروســـازان
مستقر در شهر پیگیری می کنند .بخش دیالیز
بیمارستان هم از سال  ۱۳۹۳با تعداد سه تخت
در تمام ایام هفته و در کشیک های صبح و عصر
و در مواقع اورژانسی شب فعال است.دستگاه
اکسیژن ساز بیمارستان هم سال گذشته افتتاح
شد و به بهره برداری رسید.وی ادامه می دهد:
امیدواریم با تالش ما و همکاری شما رسانه ها
بتوانیم خدمات بیمارستان بجستان را به خوبی
به مردم شریف منطقه معرفی کنیم تا در صورت
نیاز با اطمینان و آرامــش خاطر به بیمارستان
مراجعه کنند و مطمئن باشند فرزندانشان در
بیمارستان آماده خدمت رسانی مطلوب هستند.
شایان ذکر است که گزارش های متعددی در
روزنامه خراسان رضوی در خصوص مشکالت
درمانی و بهداشتی در بجستان به چاپ رسیده
و مشکالتی که همواره وعده رفع آن ها از سوی
مسئوالن داده شده ،همچنان به قوت خود باقی
است.حدود دو سال است که مسئوالن می گویند
درخواست سی تی اسکن را به وزارت بهداشت
داده اند و بعد از این که پیگیر این ماجرا می شویم
دقیقا همان حرف دو سال پیش را تکرار می کنند
و خبری از پیگیری مجدانه و نتیجه بخش در این
زمینه نیست .همچنین با توجه به این که بجستان
در حاشیه جاده اصلی و ورودی خراسان رضوی
قرار دارد یکی از مهم ترین محورهای پر تردد
کشور است و در ماه ها و سال های گذشته شاهد
سوانح تلخ و ناگوار جاده ای در این محور بوده
ایم و هر بار بیماران تصادفی با هر سطح آسیب
دیدگی ناچار به طی مسافت  ۵۰کیلومتری تا
گناباد بوده اند.

