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هزینه ماهانه  150تا 300میلیونتومانی مهاجران خارجی برای بیمارستانهای دولتی مشهد

تبعات بیمه نبودن اتباع

خبر روز
فاطمه آستانی

سرنوشت سازمان اجرایی و اعتبارات سامان دهی حاشیه شهر مشهد
در ستاد ملی بازآفرینی کشور رقم می خورد؛

تصمیمات حاشیهای در ستاد ملی

مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری خراسانرضوی از ارائه گزارش بافت ناکارآمد شهری مشهد در
جلسه دوم ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدودهها و محالت هدف که 13مردادماه به میزبانی وزارت راه
و شهرسازی برگزار میشود ،خبر میدهد.
محمدعلی منصوری در گفتگو با شهرآرا میگوید :در این جلسه که با محوریت بررسی عملکرد استان
خراسانرضوی برگزار میشــود ،وضعیت سی شهر دارای بافت فرســوده مصوب و چهار شهر دارای
سکونتگاههای غیررسمیتشریح خواهد شد تا مســئله اعتبارات برای اجرای طرحهای پیشنهادی و
مصوب ،مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در اولویت آنها ،موضوع سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد،
مطرح خواهد بود.
برنامه ششم و ردیف بودجه مستقلی برای حاشیهنشینی
مسئول دفتر عمران و بهسازی شهری خراسانرضوی درباره ساختار گزارشی که قرار است در جلسه
مذکور ارائه شود ،توضیح میدهد :اقدامات انجامشده در بخشهای ستادی ،اقدامات ،تدوین ضوابط،
دستورالعملها ،پروژههایی که تعریف شــدهاند و همچنین اعتبارات جذبشده در این گزارش اعالم
خواهد شــد .ضمن اینکه این جلسه موقعیت مناسبی خواهد بود تا بتوانیم تنگناها و مشکالت موجود
در بافتهای ناکارآمد این استان را نیز مطرح کنیم.
وی با اشاره به تاکید دولت برای ساماندهی حاشیهنشــینی مشهد درباره اقدامات انجامشده در این
حوزه بهویژه در سال گذشته عنوان میکند :قرار بود درراستای مصوبات این ستاد ،اقداماتی بهصورت
فرابخشی انجام شود و ردیف بودجه مستقلی برای این کار در برنامه ششم دیده شود تا ساماندهی این
مناطق ناکارآمد شهری تسهیل شود.
منصوری خاطرنشان میکند :ازســوی دیگر قرار بود یک ردیف اعتباری شصتمیلیاردتومانی برای
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی کالنشهرهای مذهبی شامل مشهد ،شیراز و قم در نظر گرفته
شود که با توجه به ضریب مساحت این سه شــهر ،باید چهلمیلیارد تومان بهعنوان سهمیه به مشهد
تعلق میگرفت که هنوز ازسوی دکتر نوبخت ،معاون رئیسجمهور ابالغ نشده است.
وی پروژه اجرای کمربند فضای سبز مشهد را از دیگر پروژههای ساماندهی بافتهای فرسوده و مناطق
حاشیهای این شــهر دانسته و درخصوص آن توضیح میدهد :عملیات مربوط به این پروژه آغاز شده و
۱۰میلیارد تومان نیز از اعتبارات ملی برای اجرای آن خارج از وزارت راه و شهرسازی ابالغ شده است.
ی دارد به اعتبار
مســئول دفتر عمران و بهســازی شــهری خراســانرضوی در ادامه گوشهچشــم 
پنجاهمیلیاردتومانی که برای ارتقای وضعیت بهداشــتی و درمانی سکونتگاههای غیررسمی مشهد
مدنظر قــرار گرفته و در اینخصوص توضیح میدهد :البته مباحــث فرهنگی و اجتماعی هم با هدف
«آســیبزدایی» مدنظر ما مسئوالن امر بوده اســت که در این راستا ،تجهیز مســاجد ،کتابخانهها،
ورزشگاهها و پاســگاههای نیروی انتظامی و همچنین برنامههای آموزشی و ترویجی در مناطق هدف
درحال انجام است.
مطالبه سهم مشهد از بودجه توانمندسازی حاشیهشهرهای مذهبی؛ در اولویت
این مقام مسئول همچنین در تشریح تصمیمات اخذشده در اولین جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار
محدودهها و محالت هدف ،عنوان میکند :در این نشست که حدود دو هفته پیش برگزار شد ،مباحث
کالن مورد بحث و بررســی قرار گرفت و با توجه به حجم باالی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در
استانهای مختلف کشور ،مقرر شد تا در جلسات بعدی ،محور بحث بررسی عملکرد و مصوبات ستاد
بازآفرینی استانها باشد .البته دلیل مهم دیگری که به اولویت گرفتن استانها در این ستاد انجامید،
اعتباربخشی به تصمیمات ستادهای بازآفرینی استانها بود که منوط به تصویب در ستاد ملی است و
بهنوعی این تایید ،شتاب بیشتری به امور مدیریتی و اجرایی میبخشید.
وی خاطرنشان میکند :خراســانرضوی با توجه به تراکم بافت فرسوده آن حائز اهمیت بود ،پس در
نوبت اول ارائه گزارش قرار گرفت .همچنین تصمیم بر آن شــد تا در شرح عملکردی که از این خطه در
ستاد بازآفرینی ارائه میشود ،به شهرهای مشهد و سبزوار اولویت داده شود.
مســئول دفتر عمران و بهسازی شهری خراســانرضوی ابراز امیدواری میکند :در پایان این جلسه
مصوباتی سهم اســتانمان شــود که به تامین منابع اعتباری طرحها و برنامهها بینجامد .البته در این
جلسه اولویت ما پیگیری سهم مشهد از بودجه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
شهرهای مذهبی است که با توجه به مســاحت حاشیه و بافت ناکارآمد شهری مشهد ،باید بیش از دو
شهر دیگر رقم بخورد.
مطالبه سازمان اجرایی حاشیه شهر مشهد از رئیسجمهور یا نماینده او
وی همچنین بر پیگیری سرنوشــت سازمان اجرایی حاشیه شهر و ســازوکار آن در این جلسه تاکید
میکند و میگوید :این ستاد در سطوح عالی مدیریتی و با حضور رئیسجمهور یا یکی از معاونانش که
نیابت او را دارد ،تشکیل خواهد شد و از این جهت فرصت خوبی برای پیگیری این مطالبه مهم است.

اظهار نظر روز
گروه شهر

رئیس سازمان نظاممهندسی خراسانرضوی:

میدان شهدا ،شناسنامه تاریخی مشهد است

و بهسازی شهری
خراسانرضوی :

سرنوشت سازمان اجرایی
حاشیه شهر و سازوکار
آن از مهمترین اولویت
های این جلسه است

چراکه این ستاد در سطوح
عالی مدیریتی و با حضور

چارهکار ،مدیریت ترافیک است نه ساخت پارکینگ

کمبود 70درصدی جای پارک در مشهد!

مشهدیها سرانههای درمانیشان را با چه کسانی شریکاند؟
دکتر «مصطفی مهرابیبهار» ،رئیس دانشــگاه علومپزشــکی مشــهد پارسال
در جلســهای اعالم کرده بود که «ســاالنه برای زائران و اتباع بیگانه در مشــهد
۱۲۴میلیــارد تومان هزینه میکنیم؛ ولی هیچوقت این هزینهها ازســوی دولت
پرداخت نشده است».
وی با بیان اینکه سرانه فوریتهای پزشکی برای هر شهروند اصفهانی ۹هزارو۵۰۰
تومان است ،عنوان کرده بود :این سرانه برای هر شهروند مشهدی فقط پنجهزار
و هشتصد تومان است.
ســرانه درمانی که حدود سهمیلیون مشــهدی آن را با بیستمیلیون زائر ،حدود
ســیصدهزار نفر مهاجر خارجی و تعداد نامعلومیتبعه غیرمجاز شریکاند ،پیش
از این صدای قاضیزادههاشــمی ،وزیر بهداشــت را هم درآورده بود تا این رقم و
شرایط موجود را «ناعادالنه» توصیف کند.

از اقامتهای مدتدار و تعرفه گردشگری درمان تا جعل دفترچههای
درمانی
اما اظهارات اتباع خارجی ساکن در مشــهد ،درخصوص هزینههای درمانشان و
مشکالتی که از این بابت دارند ،خواندنی است.
یکی از افغانستانیهای ساکن مشهد به شهرآرا میگوید :تنها افرادی که ارتباطات
خوبی داشتهاند ،موفق به دریافت بیمه شدهاند.
وی ادامه میدهد :خیلی از اتباع افغانســتانی ،برای تسهیل سفرهایشان ،کارت
آمایش را تحویل داده و پاســپورت اقامت مدتدار دریافــت کردهاند که همین
مسئله باعث شــده تا هزینههای درمانشان بهصورت گردشگری احتساب شود.
یکی دیگر از افغانســتانیهای ساکن مشــهد به نکته جالبی اشاره میکند :چند
ماه پیش از یکی از هموطنان شنیدم که عدهای بســاط جعل دفترچههای بیمه
خدمات درمانی برپا کردهاند .کارشــان هم گویا پُرســود بــوده؛ چون برای این
دفترچهها بهواســطه نیاز عدهای که اقامتشان مجاز نیست ،تقاضا وجود دارد.

تخفیفهای 150تا300میلیو نتومانی بیمارستا نهای دولتی مشهد
برای اتباع خارجی
در عین حال ،آنگونه که مســئوالن بخش درمان در مشــهد عنوان میکنند ،با
توجه به هزینههای ســنگین خدمات درمانی و مراقبتــی که بعد از اجرای طرح
تحول نظام سالمت به بیمارســتانهای دولتی این شهر تحمیل شده و همچنین
حذف برخی هزینهها که افزایش مراجعات را درپی داشــته اســت ،عمال شرایط
اقتصادی و درآمدی برای این مراکز پیچیده شده است.
دکتر حسین محســنزاده ،مدیر مرکز آموزشی ،پژوهشــی و درمانی قائم(عج)
مشــهد در گفتگو با شــهرآرا اعالم میکند :هزینهای که از بابت تخفیف به اتباع
خارجی به این بیمارستان تحمیل میشود ،ماهانه حدود دویستتاسیصدمیلیون
تومان است.
وی ادامه میدهــد :عمده این اتباع فاقــد بیمه بوده و بعضــا حتی کارت اقامت
هم ندارند؛ اما بهواســطه تعهد انســانی ،باید خدمات درمانی و مراقبتی ،بهویژه

بیمه سالمت برای اتباع خارجی؛ از حرف تا عمل
دکتر انوشــیروان محسنیبندپی ،مدیرعامل سابق ســازمان بیمه سالمت ایران
پارســال از بیمهشدن اتباع خارجی مجاز مقیم ایران خبر داده بود .وی گفته بود:
در اینخصوص با کمیته عالی اتباع خارجی جلســاتی برگزار شد تا این افراد که
بهصورت مجاز مقیم ایران هســتند ،از بیمه سالمت برخوردار شوند.
حدود یک ســال پس از طرح این اظهارات ،احمد محمدیفر مدیرکل امور اتباع
و مهاجرین خارجی وزارت کشــور هم دوباره در جمع خبرنگاران از بیمه سالمت
همه اتباع خارجی همانند هموطنان کشورمان خبر داده بود.
اما با این وجود ،این مهم هنوز محقق نشده است .آنطور که دکتر علیرضا رمزی،
مدیرکل بیمه ســامت خراسانرضوی به شــهرآرا میگوید :هنوز در این رابطه
ابالغی به ما صورت نگرفته اســت .در برنامههای سال گذشته که مدیرعامل وقت

پیشنهاد چهار منبع برای بیمهکردن اتباع خارجی
اما پایانبنــدی این گزارش اظهــارات محمد آقاجانی ،معــاون درمانی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی است که بر مشــکل هزینههای درمان اتباع
خارجی مُهر تایید میزند.
او میگوید :اکثر افاغنه قانونی و غیرقانونی در ایــران بیمه درمانی ندارند و فقط
15درصد آنها از بیمه تکمیلی برخوردارند .عدم پوشش این افراد در طرح کاهش
فرانشیز بیماران بستری یکی از معضالت برنامه است.
وی در عینحال وعده میدهد :جلســاتی برای پوشــش اتباع خارجی در طرح
تحول سالمت و بیمه این افراد با وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار کردیم
و درنهایت چهار منبع برای بیمهکردن اتباع خارجی پیشــنهاد دادیم تا بتوانیم با
تجمیع آنها ،ایشان را تحت پوشــش بیمه و برنامههای طرح تحول قرار دهیم و
منتظر موافقت و نظر وزارت کشور در این زمینه هستیم.

رئیسجمهور یا یکی از

معاونانش که نیابت او را

دارد ،تشکیل خواهد شد و
از این جهت فرصت خوبی
برای پیگیری این مطالبه
مهم است

حرف مردم
Email:info@Shahrara.com

شــماره تمــاس  37288881 -5:شــماره پیامــک 30007289 :

« 0935...624ســام و خسته نباشید خدمت
روزنامه شــهرآرا .از مطالبی که درباره پدیده شاندیز در
روزنامه درج میکنید ،کمال تشکر و قدردانی را دارم؛ لذا
از شما و همکارانتان خواستارم تا با پیگیریهای مکرر و
درج مطالب درمورد پدیده باری از دوش ســهامداران
پدیده و مردم شریف و مومن مشــهد مقدس بردارید.
باتشکر و سپاس و قدردانی از شما»
 0919...152باسالم محضر مسئوالن بهداشتی و
درمانیاستانخراسانرضوی.چرابیمارستان17شهریور
کهمتعلقبهتامیناجتماعیاست،درشیفتشبانهدستگاه
سونوگرافی و رادیولوژی ندارد؟همسرم باردار بود و بهطور
اورژانســی دیشــب به آنجا مراجعه کردیم و گفتند برای
سونوگرافی باید به آزمایشگاه پارسیان مقابل بیمارستان
امامرضا(ع) مراجعه کنید .آیا کسی نیست نظارت کند؟
برای یک ســونوگرافی با دفترچه بیمــه 54هزار تومان
پرداختکردم.شهرآراپیگیرباش.
 0936...3917با دورد وســام به مدیرمسئول و
کارکنانوالیتمدارشهرآرا،ماسهامدارانپدیدهاززحمات
شــما بهخاطر پیگیریهای مداوم در اعالم ارزش سهام
سپاسگزاریم و از این نشــریه عدالتمحور تقاضا داریم از
دادســتان بخواهد تا هرچه زودتر قیمــت را اعالم کند تا
سرمایهماتباهنشود!بااحترام،فرزندشهیدیعقوبی.
 0915...417مدیران سازمان آب مشهد خود را
به خواب زدهاند یا واقعا در خواباند؟ چاههای حد فاصل
توس 95تا پاسگاه کاظمآباد سالهاست دوبرابر حقشان
برداشت کردهاند .داشــتن یک ورق پاره بهنام پروانه تا
قیامت ایجاد حق میکند؟! مدیران چه منافعی دارند که
هر سال تمدید پروانه میکنند؟! آنهم در چنین منطقه
فوق بحرانی مشهد!
 0915...281انحالل میزان توســط آقای صادقی

اشتباهبودوهیئتتسویهتعیینشدهتوسطایشانهمعدالت
را رعایت نمیکنند .عدالت آن است که اگر پولی میرسد،
بینهمهمالباختگانبهنسبتسپردهتقسیمشود.
« 0915...933سالم ،ممنون از پیگیریهای شما
در رابطه با پدیده .مشــکلی که االن وجــود داره ،اینه که
چندماهه مسئوالن مختلف میگن بهزودی قیمت اعالم
میشه،ولیخبریازاعالمقیمتنیست.اگرقیمتگذاری
تمومشده،خبدیگهایندستاوندستکردننداره.بگن
فالن تاریخ اعالم میشــه .لطفا از مســئوالن تاریخ اعالم
بپرسینوقتیمیگنبهزودییعنیاعالمنمیشه»
 0915...367ازشهردارمحترممنطقه 11بهخاطر
لکهگیری آســفالت ورودی سیدرضی 29و جدولکشی
سیدرضی 36تشکردارم.خداقوت.
 0915...248شمارابهخداازموسسهآرمانگزارش
بگیرید.چراپولمردمرانمیدهد؟
 0910...520باســام و خستهنباشــید ،مبلــغ
پنجمیلیون تومان در موسســه میزان ســپرده داشتم.
بهدستوردادستانی۴۸۰هزارتومانسودحسابمرابرداشت
کردند.تکلیفماچیه؟بهکجامراجعهکنیم؟منتظرجواب!
« 0915...605سالم .روزی یک توهین ،روزی یک
پریدن به هم .بسه دیگه .چرا کاری که انجامشدنش برای
شهرداریمثلآبخوردنه،چرادرگیری؟چراتوهین؟چرا
ناسزا؟لجنبازیکردنبچههاکهبماندباآبحمام.آبلجن
یا آب حمام به اندازه یک پمپ چهار اینچ؛ یعنی نمیشه! تو
راخداتاهنوزکسینمردهیاجوانمرگنشدهوقتلیانجام
نشده رســیدگی کنید .مشکل اینجاســت جدولها را
دهســانتی اگه بذارید ،آب را جمع میکنه مثل بهمن یک
کوچه اول ســمت چپ چقدر زیباست .واقعا آفرین .روی
کسی آب کثیف نمیپاشه آدرس بهمن چهار کوچه چهار
ممیزسیزده؛یعنیمیگیرسیدگیمیشه؟خداکنه»
 0935...099با طوالنیشدن رسیدگی به موضوع
پدیدهشاندیزموجباتنابودیزندگیبسیاریازسهامداران
و کارگران این مجموعه فراهم میشود .مسئوالن هشیار
باشید.

حقوقرانندگانبخشخصوصیاتوبوسرانی
بهموقع پرداختنمیشود

0915...426خواهشمندیمبهعرضفرماندهمحترم
ی مشهد برسانید سری به سیدی خلج ۳۵بزنند و
انتظام 
شاهدتردداراذلواوباشو فروشندگانموادمخدرباشند.
 0936...897میــزان را منحل کردنــد تا دیگر
موسسات غیرمجاز از ترس انحالل بهدنبال مجوز باشند.
چراسپردهگذارانمیزانبایدتاوانشرابدهند؟
 0938...142باعرض سالم و خستهنباشید .واقعا
ایننمایندگانمحترممشهددرمجلسکجایند؟فقطوقت
رایگرفتــن باید دیدشــان؟ چــرا مثــل نمایندگان
خراسانشــمالی پیگیر موسســه میزان نیستند؟ نکنه
خودشانسهامدارند؟متاسفمواسهراییکهدادم.امیدوارم
جرئتداشتهباشیدچاپکنید.یاعلی.
 0936...293باسالم.ماجمعیازرانندگانشرکت
یازحقوقتیرماهماپرداخت
طوسسیررضویهستیم.نیم 
شده که قرار است مابقی آن 15مرداد پرداخت شد که این
مقدارجوابگویخرجخانهواجارهخانهوقسطنیست.تورو
خداپیگیرباشینکهبیشازاینخجالتزدهخانوادهنشویم.
« 0915...863ســام ،ضمن تشکر مطلب امروز
شنبه در شهرآرا محله دو باعنوان استخدام بهشرط اتهام،
اوالنسبتیبامحلهندارد،ثانیامخالفقوانینجااوثالثاباعث
کمشدنقبحجرائماست،رابعاهزینهشهرآراارزشمندتراز
چاپ چنین موارد قرینشبه است .بنده خودم کارآفرینی
تدریسکردهام.تشکر.زنقایی»
 0915...123سالم،االنمدتیاستکههرروزیکی
ازمسئوالناعالممیکندموسسهآرمانمجوزبانکمرکزی
را اخذ کردهیا در شرف دریافت مجوز است؛ اما االن شش
ماه اســت که از پرداخت پول مردم خبری نیســت .مگه
میشه؟مگهداریم؟
 0915...157ســام .آیــا مســئوالن ســازمان
اتوبوسرانیهنوزدرخوابخرگوشیاند؟کجاستنظارت؟

ما همچنــان۳۰درصد حقوق برج گذشــته رو نگرفتیم.
اتوبوسرانطوسسیررضوان.
0936...637رانندگانمحترمطوسسیرلطفافقط
از حق خودتان دفاع کنید «کمســابقهترین اتوبوسران
سازمانحداقلدهسالکارکرددارد».چرااینقدرخودتان
را با سازمانیها مقایســ ه میکنید؟! از گرفتن وجه نقد از
مسافران کم کنید تا شرکت توان پرداخت حقوق شما را
داشتهباشد.
 0938...651باســام و خســته نباشــید ،چرا
اتوبوسهایخط 60کهنهوبسیارفرسودهاست؟لطفابرای
سرویسدهی بهتر و بیشتر آنرا به بخش خصوصی واگذار
کنید.لطفاپیاممنراپیگیریکنید.
 0915...303باسالم ،آیا دادرسی پیدا میشود به
وضعیت اسفناک نیروهای شرکتهمیاران در حرم مطهر
رسیدگیکند؟بهخداجرئتنفسکشیدننداریم.
 0915...041سالم ،راننده بخش خصوصی هستم،
شرکتطوسسیررضوان،میخواستمبهشهرداربگیدکه
چراپیگیرمشکالتحقوقمارانندههانمیشید؟مگرماچه
فرقی با رانندههای سازمان میکنیم؟ لطفا پیگیری کنید.
هم خیلی کمتر و هم دیرتر حقوق میگیریم .لطفا شمارم
ثبتنشه.
 0915...897راهنمایی رانندگی و شــهرداری با
کمک هم آنقدر در خیابانهای مشــهدبولــوار زدند و
چراغهای خطر را طوالنی کردند که باید برای رانندگی در
شهراعصابپوالدینداشت.
 0915...960سالم ،حتما باید به دستوپای مدیر
سازماناتوبوسرانیبیفتیم؟
0937...889با عرض سالم :کارگران له شدند از
بیرحمیکارفرمایان،کمک!
 0935...364با سالم و خســته نباشید به شما عزیزان

ســتون درد دلهاى مــردم .کارگرى هســتم با حقوق
600تومان که400تومــان کرایه میدم .از زمان پیروزى
دولت تدبیر وامید یارانه خودم و زنم را جدا کردم .متاسفانه
شدیمجز کوچکى از قشر سرمایهدا ر که تا االن که دوسال
از آن زمان میگذرد ،به من یارانه نمیدن .هر جا که گفتن
رفتم ،جوابنمیدن .به دفتر ریاستجمهورى هم زنگ
زدم ،میگن سایت بسته است .جوابگو چه نهادى است؟
خداوکیلىایندرسته؟
 0915...762ایــن روزها بهدلیل ورود قابل توجه
مســافران ،بعضی ازخطوط اتوبوس با ازدحام بیشــتری
مواجهاند و عمده مسافران نیز بنا به عللی منکارت ندارند.
رانندگان هم وجه نقد نمیگیرند .دیگر مســافران نیز به
دالیلی کارت نمیکشند .ازطرفی امکان دسترسی برای
تهیهوشارژمنکارتنیزهمهجامقدورنیستوبرایناساس
درمواردی ایجاد درگیری هم میشــود که به هیچ وجه
زیبنده نیست .میطلبد سازمان باتوجه به این مشکالت
عدیدهوهرروزه،تمهیداتیمناسبدرنظربگیرد.
 0915...140لطفاازدرمانگاهسرور،بین17شهریور
و پنجراه،گزارش تهیه کنید .تخت کم دارد .چندینماهه
بنایی دارند .دستشوییها بسیار کثیف و داغون و کم است.
درمانگاهمخصوصبیمارانتاالسمیاست.
 0915...852خواهش میکنم شفافسازی کنید
اخبارپدیدهرا.ازرئیسبازرسیاستانمصاحبهبگیرید.مگر
ماچهگناهیکردیمکهسهامخریدهایم؟
 0915...126ماباتوجهبهتبلیغاتپدیدهدررسانهها
وصداوسیمابهشاعتمادکردیموسهامشراخریدیم.مگر
چه گناهی کردیم ،در فامیل داریم کسی که زندگی خود را
فروخت و سهام پدیده خرید و االن روانی شده و با خودش
صحبتمیکند.
 0913...201سهامپدیده چی شد؟
0937...598مابهتبلیغاتتلویزیوناعتمادکردیم
و االن داریم چوب این اعتمادبه صداوســیمای جمهوری
اسالمی را میخوریم .ســرمایه زندگیمان دارد از دست
میرود.

 0935....328بابت درج پیگیری مسائل پدیده از
شما تشکر میکنم .خواستم بگویم چیزی که مسئوالن
قوهقضائیهدارن به حاشیه میبرند ،موضوع اعالم قیمت
واقعی ســهام پدیده است .مگر دادستان برای احقاق حق
مردموارداینموضوعنشد؟حالچراوبهچهدلیلمیگوید
بعد از پرداخت مطالبات ،قیمت واقعی را اعالم میکنیم؟
آقای پهلوان کــه گفت هر قیمتی اعالم کنند من تکمیل
میکنم،پسچرادادستانهمکارینمیکند؟نمایندههای
شهرهایدیگرحتیتهراندررابطهباپدیدهموضعگرفتند
و در مجلس ســخنرانی کردند؛ اما متاسفانه نمایندههای
مشهدسکوتکردهاند!چطورانتظاردارندکهمردمبهاینها
رایبدهند؟
 0935...467تشکر میکنم بابت پیگیریهاتون.
لطفا آنطور که میتوانید به داد ما برســید ،ما فقط شما را
داریم .اگــر میخوان پدیده را زمین بزنــن که هیچ و اگر
میخوان از ما حمایت کنند فقط قیمــت را اعالم کنند.
بزرگتریناشتباهمااعتمادبهصداوسیمابود.شیرمادرتون
حاللتونباشد.انشاءا...
 0936...363خودتان خوب میدانید که 10ماهه
دادستانداردچهبالییسرمردممیآورد؛اماازروزپنجشنبه
شایعاتیاستکهمبلغخیلیسنگینتراستازقیمتیکه
دادستاناعالمکردند.حاالوقتیجلویخریدوفروشسهام
راگرفتهاند،چگونهمیتواندحوال هماراپاسکند.
 0912...244من از دادستان مشهد شکایت دارم.
زندگی همــه را بههم زده این آقای دادســتان .اینها
نیممیلیون نفر را بدبخت کردند .من بازنشسته هستم و
تمام زندگی و پول بازنشستگی خود را گذاشتم تو پدیده.
زندگی من را نابود کردند.
 0918...780وظیفه خود دونستم که زنگ بزنم
و حمایــت خود را از پدیــده اعالم کنم .چــرا اینقدر
سنگاندازی میکنند؟ خواهش میکنم روی این قضیه
زوم کنید .دادستان قیمت را که مشخصشده ،چرا اعالم
نمیکند؟ من در بورس زندگی خود را باختم؛ اما میدانم
پدیده عاقبت خوبی دارد

رزمایش امداد و نجات یگانهای نزاجای شرق کشور

عکس:حسینشریعت

رئیس سازمان نظاممهندسی خراسانرضوی گفت :میدان شهدای مشهد درواقع شناسنامه تاریخی
این شهر محسوب شده و جایگاه آن برای زائر و مجاور مطلوب و تثبیتشده ارزیابی میشود؛ به همین
منظور جانمایی بنای تاالر شهر در این میدان قرار گرفته است.
بهگزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد ،محمدرضا رییسی درخصوص معماری و ابنیه تاالر
شــهر افزود :فقط 25درصد از فعالیتهای عمرانی پروژه میدان شهدا باقی مانده است و با اتمام آن
عرصه میدان شهدا بهصورت واقعیعرصه بزرگ اجتماعات شهری خواهد شد.
وی اضافه کرد :معماری و کلیت طرح تاالر شهر میدان شهدا از کیفیت مطلوبی برخوردار است؛ بهنوعی
که در احداث آن تحکیم و گنجایش سالهای آتی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی خراســا نرضوی تصریح کرد :کاربر یهایی که برای ساختمان
تاالر شــهر تعریف شده اســت ،همگی میتواند به کمک ســاختارهای موجود در شهرداری
مشــهد و نیازهای عمومی مردم باشــد؛ بهنحوی که تاالر شهر شامل ســالن همایش ،گالری
موقت ،موزه ،ســالن کنفرانس ،نمازخانه و ...اســت و میتواند شــامل فعالیتهای فرهنگی و
اجتماعی شهری شود.
رییسی افزود :تاثیرگذاری پروژه میدان شهدا در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست و با افتتاح رسمی
این بنا بسیاری از برنامهها میتواند بهصورت متمرکز در این میدان برگزار شود.

مسئول دفتر عمران

فاطمه محمدزاده

« اتباع خارجی ،جاماندگان بسته کاهش پرداختی
فاطمه آستانی
بیماران بستری هستند ».این یکـــی از دهها نقدی
است که به طرح تحول نظام ســامت وارد شده است؛ اما ُگلدرشتبودن بعضی
نقایص عاملی بود تا این موضوع کمتر به چشــم بیاید.
اما یکمیلیون تبعه افغانســتانی غیرمجاز در ایران ،در کنار اتباع دیگر کشــورها
که توان مالی باالیی نداشــته و در فوریتها ،نیاز به مراقبتهای پزشــکی ویژه
پیدا میکنند ،به سیستم سالمت کشــورمان ،هزینههای قابلتوجهی را تحمیل
میکنند.
روزهای پایانی ســال 93و روزهای ابتدایی امســال دو مقام مســئول ،یکی در
رأس سازمان بیمه ســامت ایران و دیگری در جایگاه عالی اداره کل امور اتباع و
مهاجرین خارجی وزارت کشــور ،از صدور بیمه سالمت برای اتباع خارجی خبر
داده بودند.
البته این اظهــارات در حد حرف ماند تا موضوع نیازهــای درمانی اتباع خارجی
و هزینههایشــان از این بابت ،قامت بیمارســتانهایی که از بیمهها طلبکار و به
شرکتهای دارویی و محصوالت پزشکی بدهکارند ،خم و خمتر شود.

در شرایط اورژانســی به این افراد ارائه شــود که محل تامین این هزینه برای ما
مشخص نیست.
این مقام مســئول متذکر میشــود95 :تا 97درصد مراجعان ما بیمه هســتند و
هزینههای درمان آنها بهطور متوســط با شش ماه تاخیر به ما پرداخت میشود
و عمال بیمارســتان را بــا هزینه 3تا 5درصد مراجعــان اداره میکنیم .در چنین
شرایطی ایندست هزینهها ،مراکز درمانی را با مشکالت بیشتری مواجه میسازد.
یکی از کارکنان این بیمارســتان هم برای ما توضیح میدهد که اتباع خارجی از
کشورهای حاشیه خلیج فارس ،افغانستان ،آسیای میانه و ...به این مرکز درمانی
مراجعه میکنند.
وی میگوید که در یک مورد ،بیماری بیســت روز در بخش آیســییو بستری
بوده که هزینههای درمانش چیزی حدود چهاردهمیلیون تومان شــده است؛ اما
نه خود او قادر به تامین آن بوده و نه ســازمانی زیربار این هزینه میرفته است.
بیمارســتان امامرضا(ع) هم شــرایط مشــابهی را تجربه میکند .دکتر ســعید
باجوری ،معاون خدمات و پشــتیبانی بیمارســتان امامرضا(ع) هم با اشــاره به
هزینههای چشمگیر این مرکز درمانی که همین حاال مبلغ کالنی را به شرکتهای
تامینکننــده دارو و تجهیزات بدهکار اســت ،میگوید :پارســال چیزی حدود
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سازمان وعده داده بودند ،این مطلب ذکر شده بود.
وی تاکید میکند که این طرح در مرحله مطالعات بوده و رنگ اجرا به خود نگرفته
اســت تا درقالب آییننامهای به مرحله اجرا گذاشته شود؛ البته دغدغه آن وجود
دارد و به نظر میرســد که در برنامه آینده بخش بیمه و خدمات حمایتی کشــور
بگنجد ،اما سازوکار اجرای آن همچنان محل بحث است.
محمــد عجمی ،مدیر کل امور اتباع و مهاجرین اســتان خراســانرضوی هم در
همینباره به شــهرآرا عنوان میکند :در این ارتباط ابالغیهای ازســوی وزارت
کشور به دست ما نرسیده است.
وی با صحهگذاشتن بر هزینههای درمانی اتباع خارجی توضیح میدهد :آندسته
از اتباع خارجی که کارت آمایش دارند ،برای دریافت کمکهای درمانی میتوانند
رأسا به کمیســاریای ســازمان ملل مراجعه کنند و چنانچه درخواست ایشان با
ضوابط این مجموعه همخوانی داشته باشد ،از این کمکها بهرهمند خواهند شد.
وی درباره شــرایط ارائه خدمــات درمانی با تعرفه گردشــگری بــه این افراد،
عنــوان میکند :طبق اعالم دانشــگاه علوم پزشــکی ،از پناهندگان ســاکن در
خراسانرضوی ،تعرفه گردشگری دریافت نمیشود.

یکمیلیــارد و چهارصدهزار تومان از این بابت به اتباع خارجی تخفیف دادهایم.
وی بیان میکند :همه این ارقام درحالی است که درآمد بیمارستان امامرضا(ع)
با ســیمیلیارد تومان گردش مالی ماهانهاش ،حدودپانزدهمیلیارد تومان است و
همین حاال هم رقمی حدود ٤٢میلیارد و ٥٠٠میلیون تومان از بیمهها طلب دارد.
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علومپزشکی مشهد :
ساالنه برای زائران و

اتباع بیگانه در مشهد

۱۲۴میلیارد تومان هزینه
میکنیم؛ ولی هیچوقت
این هزینهها ازسوی

دولت پرداخت نشده
است

سرگردانیوگشتنبهدنبالجایپارک،جزوالینفکسفردرونشهریبهویژهدرهستهمرکزیشهراست؛چراکهبا
افزایشتعدادخودروهامعابراصلیشهردیگرپاسخگونبودهوظرفیتپارکینگهایحاشیهایومحلیمحدوداست.
کمبود70درصدیفضایپارک
لونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد از کمبود 70درصدی فضای
حسین قدیری ،عضو کمیسیون حم 
پارک خودرو در شهر مشهد خبر داده است.
وی با اذعان به اینکه متاسفانه امروز شهر مشهد با معضلی بهنام ترافیک مواجه است که کمبود پارکینگ در این
شهر این شرایط را در زمان پیک مسافر بیشتر میکند ،افزود :درحالحاضر فقط 30درصد فضای پارک مناسب
در شــهر مشهد وجود دارد و هنوز به70درصد فضای پارک نیاز داریم.قدیری محدودیت طرح ترافیک در مشهد
را از راهکارهای مدیریت ترافیک در شهر دانست و از عدم افزایش محدوده آن خبر داد و گفت :این طرح همچنان
درمحدودههایقبلیاطرافحرممطهراجرامیشودومحدودهجدیدازسویشورایترافیکاعالمنشدهاست.
بیشترینمشکلپارکینگ؛درهستهمرکزیشهر
لونقلوترافیکشورایاسالمیشهرمشهددرگفتگوییباشهرآرااظهار
درهمینرابطهرئیسکمیسیونامورحم 
کرد:بیشترینمشکلپارکینگمادرهستهمرکزیشهراستکهباافزایشتعدادپارکینگحلنخواهدشد،بلکه
ایجادپارکینگتقاضایسفربهمرکزشهررادوچندانمیکند.
محمودهراتیبااشارهبهاینکهدرهستهمرکزیشهرکاربریهاییوجودداردکهبهمردمخدماتمیدهندوباعث
ترافیک شده است ،گفت:خیابانهایی چون آزادی ،خسروی ،پل خاکی17،شهریور که بازارهای مختلفی در آن
قرارگرفتهاست،نقاطجذبسفرهستندواگرقرارباشداینبازارهایخطیدرداخلشهرباقیبماند،مشکلکمبود
پارکینگ در شهر حل نخواهد شد.هراتی با تاکید بر اینکه باید در طرح تفصیلی و جامع مشهد بحث انتقال بازارها
ازهستهمرکزیبهبافتپیرامونیشهردیدهشود،تصریحکرد:مابایدتدبیراندیشیخوبیداشتهباشیموبازارهارا
جابهجاکنیمتادرآیندهدچارمشکلنشویم.
لزومانتقالبازارهایمرکزیبهبافتپیرامونیشهر
این عضو شورای اسالمی شهر مشهد مجتمع تجاری امیر و سپاد را تجربه خوبی از بازارهایی دانست که در بافت
پیرامونیشهرقرارگرفتهاندومتذکرشد:بایداینبازارهاراالگوقرارداد؛چراکهدسترسیبهآنهاازطریقبزرگراهها
بودهودارایپارکینگالزمنیزهستندوترافیکیایجادنمیکنند.
هراتیدرادامهسخنخودبهبازارهاییازشهرکهدرهستهمرکزیوپرترافیکقراردارندوبایدجابهجاشوند،اشاره
کردوگفت:بایدبازارهاییچونسرایبلورکهدرخیاباندانشدرمحدودهنزدیکبهاطرافحرممطهررضویقرار
دارد،جابهجاشوندودرمجتمعتجاریامیرمستقرشوند؛چراکهمغازههایموجودوتقاضایمردمبرایخریدازاین
بازارهاباعثبروزترافیکوکمبودجایپارکدرایننقطهازشهرشدهاست.بهگفتهنمایندهمردممشهددرشورای
اسالمیشهرمشهدمرکزشهرفقطبایدبرایتامیننیازمندیهایزوارباشدوشهروندانبرایسفردرونشهریو
خریدبهمرکزشهرنیایند.هراتیبااذعانبهاینکهمحدودیتطرحترافیک،ترافیکشهرراکنترلمیکند،ادامهداد:
تازمانیکهبازارهاراداخلبافتمرکزیشهرداشتهباشیم،ترافیکرانمیتوانیمبهخوبی کنترلکنیم.
ایجادپارکینگفایدهایندارد
لونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد در ادامه با تاکید بر اینکه عوامل جذب مردم
این عضو کمیسیون حم 
را باید از بافت مرکزی خارج کنیم ،افزود :ایجاد پارکینگ فایدهای نخواهد داشــت؛ چراکه احداث خود پارکینگ
تقاضای سفر درون شهری را بیشتر میکند و اگر امروز تقاضا هزار سفر درونشهری است ،با احداث پارکینگ این
لونقلوترافیک
تعدادپنجهزارسفرخواهدبود.هراتیهمچنیندرادامهاینگفتگواظهارکرد:مادرکمیسیونوحم 
شــورا بهدنبال این هستیم که در هسته مرکزی شهر محدودیت اعمال کنیم و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را
نهادینهکنیمتاعالوهبرکاهشترافیک،شاهدکاهشآلودگیهوانیزباشیم.
وی با اذعان به اینکه در کنار برنامهریزی برای جابهجایی بازارها از مرکز شهر ،ساخت پارکینگ نیز در دستورکار
است ،گفت :ایجاد پارکینگهای مکانیزتجربه ناموفقی بود ،مانند پارکینگ چهارراه آزادشهر که استقبالی از آن
نشد؛ازهمینرومابهسمتاحداثاینمدلپارکینگدرشهرحرکتنمیکنیم.
هراتیدرادامهبهساختپارکینگطبقاتیبیمارستانامامرضا(ع)اشارهکردوافزود:بابهرهبرداریازاینپارکینگ
تا حدودی مشــکل پارکینگ در این محدوده حل خواهد شد؛ اما درنهایت ســاخت پارکینگ مشکل ما را حل
نمیکند .مدیریت ترافیک مهمتر است .برای مثال در میدان17شهریور نیز پارکینگ ساخته شده؛ اما به تناسب
آنبرتقاضایسفرنیزافزودهاست.
مجتمعهایتجاریبایدپارکینگداشتهباشند
ازآنجاکهبراساسقانونمجتمعهایتجاریبایدپارکینگموردنیازراداشتهباشند،اینعضوشورایاسالمیشهر
مشهددربارهمجتمعهایتجاریفاقدپارکینگنیزگفت:منچونعضوکمیسیونماده 100همهستم،بهصورت
جدیبهاینموضوعورودپیداکردهایمو100درصددراینخصوصسختگیریخواهیمکرد؛مگراینکهآنمجتمع
تجاری امکان احداث پارکینگ نداشته باشد .در این صورت باید در نزدیکیاش پارکینگ احداث شود و شهرداری
بادریافتجریمهازاینمجتمعهاتاشعاعصدمتریپارکینگاحداثخواهدکرد.
هراتی در ادامه یادآور شد :تجاریهای خطی باید جمع شود و در این راستا رسانهها باید فرهنگسازی کنند تا به
اینسمتبرویم.
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