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اخبار
آیتا ...علمالهدی مطرح کرد:

تبدیلشدن مشهد
به هدف اصلی جریان
معاند با انقالب

 350ساختمان ناایمن
در مشهد
گروه خبر -معاون خدمات و محیط زیست
شهری شــهــردار مشهد از وجــود بیشاز
350ساختمان ناایمن در مشهد خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری
مشهد ،خلیلا ...کاظمی با اعــام این
مطلب ،اظهار کرد :برای 2 00ساختمان
موجود در مشهد ،شناسنامه ایمن تهیه
شده و چکلیستهای نظارتی با همکاری
سازمان آتشنشانی ،استانداری و نظام
مهندسی درنظر گرفته شده است.
معاون شهردار مشهد بیان کرد :اخطارهای
اولیه و مرحله دوم بــرای ساختما نهای
ناایمن توسط ضابطان قضایی صادر شده
است.
وی اضافه کرد :بدینترتیب با صدور اخطار
یا تشکیل پرونده قضایی سازمانهای ناایمن
ملزم به ایمنسازی شدند و با ایــن شیوه
تاکنون 8 0ساختما ن قدیمی ایمنسازی
شدند.

 2انتصاب
در شهرداری مشهد
گروه خبر -قاسم تقیزادهخامسی ،شهردار
مشهدمقدس ،در احکام جداگانهای مدیر
منطقه 12شهرداری و مدیرعامل سازمان
ساماندهی مشاغل و فراوردههای کشاورزی
شهرداری را منصوب کرد.
به گزارش شهرآرا ،با حکم شهردار مشهد،
احمد محبی بهعنوان مدیر منطقه12
شــهــرداری منصوب و جایگزین سعید
اکبریان شد .همچنین بهروز کیانی نیز که
از مدیران سابق مدیریت شهری بوده است،
بهعنوان مدیرعامل سازمان ساما ندهی
مــشــاغــل و فــــراوردههــــای کـــشـــاورزی
شــهــرداری مشهد منصوب و جایگزین
احمد محبی شد.

لوخرجشهردراتاقشیشهای
دخ 

زهرا اسکندریان -معاون مالی و پشتیبانی شهردار
مشهد ،روز گذشته برای نخستینبار پساز انتصاب
خود ،میزبان اهالی رسانه بود و در این نشست خبری،
به سؤاالت مختلف خبرنگاران درباره وضعیت نیروی
انسانی ،وضعیت مطالبات و بدهیهای شهرداری،
تحقق بودجه امسال و سال آینده شهرداری پاسخ داد.
به گزارش شهرآرا ،محمدرضا کالیی در این نشست،
بدهی دستگا ههای دولتی به شهرداری را سههزار
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت :تحقق این بدهی،
نیازمند استقرار در نظام بودجهای دولــت است؛
بااینحال از زمــان فعالیت مدیریت شهری فعلی
بهدلیل رابطه خوب شهرداری و دولت ،گامهای خوبی
در این راستا برداشته شده است ،اما باتوجهبه شرایط
مالی دولت نمیتوان انتظار چندانی برای وصول این
مطالبات داشت.
وی با بیان اینکه بدهی شهرداری به پیمانکاران،
بــانــکهــا و بــخــشهــای مختلف در مجمو ع
هفتهزار و 500میلیارد تومان است ،درباره جزئیات
این بدهی ،اظهار کرد :هزار و 500میلیارد تومان از این
میزان بدهی مربوط به پیمانکاران و طرفهای قرارداد
است و ششهزار میلیارد تومان نیز بدهی بانکی و
ارواق مشارکت است.

پرداخت  30درصد مطالبات پیمانکاران

معاون شهردار مشهد با بیان اینکه ظرف یکماهونیم
گذشته ،بخش مهم مطالبات پیمانکاران پاسخگویی
شده و تا پایان سال نیز حدود 30درصد از بدهی به
پیمانکاران ،که از گذشته باقیمانده است ،تسویه
میشود ،اضافه کــرد :بدهکاری شهرداری امری
منفی نیست؛ اینکه بهازای این بدهی چه سرمایهای
داشــتــه بــاشــد ،مهم اســـت .وضعیت سختی در
شهرداری داریم که ظرف 20سال گذشته ،بیسابقه
بوده است.

بودجه  97امروز تقدیم شورا میشود

کالیی از تحقق 53درصد بودجه امسال شهرداری
خبر داد و بیان کرد :بودجه سال 97نیز امروز توسط
شهردار تقدیم شــورای شهر میشود .میزان تحقق
این بودجه را برای سال آینده 75درصــد پیشبینی
میکنیم.
وی درباره وضعیت نیروی انسانی شهرداری گفت:
در گذشته ،چارت وزارت کشور ،سههزارو600نفر را
برای پستهای سازمانی و اداری در شهرداری تعیین
کرده بود ،اما این چارت مطابق با نیاز شهرداری رشد

عکس :داوود بهگام/شهرآرا

یـــوســـفزاده -نــمــایــنــده ولـیفــقــیــه در
خراسانرضوی با اشاره به هدف قرارگرفتن
مشهد ازسوی معاندان ارزشهــای انقالب
گفت :این شهر درحالی بهعنوان یک نقطه
خاص ،مورد هدف دشمن قرار میگیرد که
دشمن احساس میکند در مشهد جریاناتی
است که جبهه انقالب را جلو میبرد و اگر
مشهد سرکوب شــود ،این جریان سرکوب
خواهد شد.
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،آیـــتا ...سیداحمد
علمالهدی در دیــدار با مدیران مطبوعات
و خبرگزار یها و جمعی از اعضای بسیج
رسانه خراسانرضوی که در دفتر امامجمعه
مشهد برگزار شد ،اظهار کرد:امروز مشهد
بهعنوان «مشهد» هد فگیری میشود،
هر جا مسئلهای در مشهد به وجود بیاید،
آن را بزرگ میکنند ،روی آن کار رسانهای
میکنند و آدرس کسانی را نشان میدهند
که میتوانند سیبل حمله دشمن شوند.
در بسیاری جریانها مشهد بهعنوان نقطه
خــاص هــدف قــرار میگیرد زیــرا احساس
میکنند در مشهد جریانی انقالبی است
کــه بعضی مسائل را جلو مـیبــرد و مؤثر
است.
وی با بیان اینکه اگر مشهد سرکوب شود ،این
جریان انقالبی نیز در کشور سرکوب میشود،
افزود :یک عده با منافع سیاسی و برخی نیز
برای استفاده شخصی برخی اقدامات را
انجام میدهند ،اینجاست که جریان دشمن
با نیروی خــودی ترکیب میشود و خودی
میشود پیادهنظام دشمن .در تهاجمهایی
که به مشهد میشود نهتنها نباید نقش
دفاعی داشت بلکه باید طوری عمل کرد که
این تهاجمها شکل نگیرد.
آیتا ...علمالهدی قداست و قبهاالسالمی
مشهد را هدف تهاجمها و سرکوبی دشمن
دانست و خطاب به اهالی رسانه بیان کرد:
هم بهعنوان یک مشهدی و هم بهعنوان یک
رسانهای باید در مقابل هجمه به انقالب و
مبانی انقالبی بایستید.
وی اضافه کــرد :حد شرعی که دستگاه
قضایی در مشهد اجــرا میکند بیشتر از
شهرهای دیگر کشور نیست اما به دلیل اینکه
در مشهد انجا مشده است ،تحت عناوینی
سرکوب میشود.
وی ادامه داد :امروز دشمن در جبهه رسانه،
بیرحمانه بر ما میتازد .بااینکه دشمن در
این عرصه پیروز میدان نبوده است ،ما نیز
در حوزه جنگ نرم پیروز نبودهایم و فعاالن
رسانهای استان و کشور باید در این زمینه
برنامهریزیهای الزم را انجام دهند.

معاون شهردار جزئیات بدهی و طلب میلیاردی مدیریت شهری را تشریح کرد

نکرده است و بر همین اساس ،ساختار وزارت کشور تا
هفتهزار نیرو را در این چارت میپذیرد.

ارتزاق  22هزار نفر از شهرداری

کالیی ادامــه داد :براساس چــارت وزارت کشور،
نیروهای رسمی ،پیمانی و کارمعین شهرداری،
هفتهزار نفر را شامل میشود .همچنین 11هزار و
5 00نفر بهطور مستقیم با شهرداری کار میکنند.
درمجموع 22هزار نیرو بهطور مستقیم و غیرمستقیم
از شهرداری ارتزاق میکنند.
معاون شهردار مشهد با بیان اینکه 20درصد از بودجه
یعنی 900میلیاردتومان آن سهم نیروی انسانی است،
افــزود :شهرداری قصد تعدیل نیرو نــدارد ،اما افراد
در جاهای اشتباهی قرار دارند و انگیزهها برای کار
کم است .به همین دلیل قرار است تنها فعالیتهای
انگیزشی و چابکسازی برای فعالکردن این نیروها
صورت بگیرد.

سقف  18درصدی تخفیفات در سال 97

وی با بیان اینکه قرار است میزان تخفیفات شهرداری
برای پرداخت عوارض کاهش یابد ،گفت :الگویی که
از سالهای گذشته برای ارائه تخفیفات در ماههای
پایانی سال برقرار بود ،رفتار شهروندان برای پرداخت
عوارض را شکل داده؛ بر همین اساس در برنامهریزی
بودجه سال 97سقف تخفیفات 18درصد نوشته شده
است.
کالیی ادامه داد :البته این کاهش بهصورت پلکانی
انجام میشود ،بهطوریکه از تخفیف 26درصدی در
بهمنماه شروع میشود و تا تخفیف 18درصدی در

خردادماه خواهد رسید .مردم مشکلی در پرداخت
عــوارض ندارند ،بلکه بهدنبال پید اکردن اعتماد و
انجام سریعتر فعالیتهایشان هستند.
معاون شهردار مشهد با بیان اینکه اعتماد مردمی
زمانی شکل میگیرد که فساد کاهش یابد و کارها
سریعترانجامشود،گفت:برایتشویقسرمایهگذاران
و دیگر شهروندان ،پرداخت این عوارض بهصورت
تقسیطی نیز ممکن خواهد بود.
وی با بیان اینکه سرمایه فکری ،اولین سرمایه مهم در
شهرداری مشهد است ،گفت :این بدان معنی است
که باید افراد و افکار خوب شهروندان و نخبگان شهری
گسترش یابد.
کالیی اضافه کرد :سرمایه دموکراتیک نیز دومین
سرمایه است .باید اعتماد ازبینرفته در این شهر را
دوبارهبهدستآوریم.اگرتنهابتوانیمروندبیاعتمادی
را متوقف کنیم ،کار مهمی کردهایم .افزایش اعتماد،
کار بسیار سختی است ،اما باید حتما آن را ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه سرمایه محیطی و محل زیست
مردم مشهد ،از دیگر سرمایههای مهم است ،گفت:
سرمایههای زیرساختی و سرمایههای مالی نیز
جایگا ههای مهم خود را د رمیان سرمایههای شهر
دارند .باید برای بهکارگیری و افزایش این سرمایهها
وارد رقابت با دیگر کالنشهرها شویم.

لزوم مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداریها

معاون شهردار مشهد افزود :برای اینکه در رقابت با
کالنشهرها موفق باشیم و در این ادبیات شرکت کنیم،
باید شهر را بهصورت محیطی پررونق و منظم درآوریم
و مدیریت شهری برای موفقشدن در این مسیر باید

سرمایههای خود را توسعه دهد.
وی با انتقاد از اینکه سهم مالیات بر ارزش افزوده به
شهرداریها برنمیگردد ،گفت :البته این موضوع در
روند اصلی کشور و پیشرفت شهرهای کوچک بسیار
مثبت است؛ بااینحال و با کمشدن رونق در شهرهای
بــزرگ ،سرمایهگذاران در شهرهای بــزرگ بیرمق
میشوند.
کالیی با بیان اینکه در حوزههای درآمــدی ،ایجاد
کسب و کار نوین شهری واقعا جدی است ،گفت:
بیشتر کار شهرداری در انجام این فعالیتها بهعنوان
شتابدهنده خواهد بود.
وی افــزود :تجربه نشان داده تا وظیفهای ا زجانب
شهرداری که متولی دیگری دارد ،انجام میشود،
متولیهای دیگر خــود را کنار میکشند و حتی
اختصاص بودجه آن از ردیف بودجهها حذف میشود.
معاون شهردار مشهد بیان کرد :در این شرایط توازن
میان منابع و مصارف برقرار نمیشود؛ بر همین
اساس شهرداری قصد دارد برخی از این فعالیتها
را به سمنها بسپارد .متأسفانه استفاده از خدمات
سمنها زمانبر شده است ،درحالیکه باید آنان در
حوزه آلودگی هوا ،گردشگری ،جذب سرمایهگذار
و ...فعال باشند.

ایجاد خزانه واحد برای پیشگیری از فساد

وی بــا بــیــان ایــنــکــه در حــــوزه شــهــرســازی با
سروساما نگرفتن طر حهای باالدستی ،تغییراتی
ایجاد شده است ،ادامــه داد :در سایر حوزهها نیز
رویکردی که شورای پنجم خواهد داشت ،میتواند
این شهرداری را متفاوت جلوه دهد.
کالیی بیان کرد :با ابالغ وزارت کشور ،ایجاد خزانه
واحد برای شهردار یها د رراستای شفا فساز یها
امــری مثبت اســت .اگــر ایــن خزانه در گذشته نیز
وجود داشت ،بسیاری از مفاسد اتفاق نمیافتاد؛
همانطورکه در شهرداری تهران نیز شاهد نبود خزانه
واحد و ایجاد تخلفات بسیار بود.
وی همچنین در این نشست ،به دورههای قبل گریزی
زد و گفت :روند گذشته شهرداری در کسب درآمد،
مطلوب نبوده است و نوعی کاسبی تخلف حاکم
بود .اینکه خود را سریع از کاسبی تخلف رها کنیم،
وعدهای پذیرفتنی در بازه زمانی کوتاه نیست .برای
افزایش درآمد پایدار در شهرداری مشهد ،مسیر را
اصالح میکنیم و بهسمت تنو عبخشی منابع درآمدی
و اصــاح آنهــا بــرای پایداری بلندمدت در حرکت
هستیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسانرضوی مطرح کرد

کمبود مراکز «مهر خانواده» در مشهد
بنیامین یــوس ـفزاده -یکی از مشکالتی که
فرزندان پس از جدایی والدین خود با آن مواجه
هستند ،این است که درصورتیکه پدر و مادرشان
نتوانند به تعیین زمان و مکان مالقات با فرزند خود
با یکدیگر به توافق برسند ،باید براساس حکم
دادگــاه عمل کنند و قاضی در آن حکم ،مکان
مربوط به تحویل کودک به پدر یا مادر را مشخص
میکند .در گذشته ،این مالقا تها بیشتر در
فضای کالنتریها انجام میشد و از لحاظ روانی
تأثیر مخربی بر روحیه کودکان میگذاشت.
به همین منظور ،طرح ایجاد مرکز مالقات والدین
و کودک در دستورکار قرار گرفت و مطابق با آن،
قرار شد دیدار فرزندان طالق با والدین بهجای
کالنتریها در این مراکز صورت گیرد .هدف از
افتتاح این مراکز ،جلوگیری از آثار منفی است
که بهواسطه شرایط نامناسب و تنشزای محیط
انتظامی کالنتر یها بهوجود میآید و ناگزیر بر
روح و روان کودک تأثیر میگذارد و آسیبهای
تربیتی بسیاری را موجب میشود.
د رهمینراستا در قــانــون حمایت خــانــواده
مصو ب 1391و بهموجب تبصره یک ماد ه،41
قانو نگذار به لزوم ایجاد امکانات مناسب برای
مالقات فرزندان طالق با والدینشان تأکید میکند
و قوه قضائیه را به فراهمسازی این سازوکار مکلف
کرده است .در این ماده قانونی آمده است« :قوه
قضائیه مکلف است برای نحوه مالقات والدین با
طفل ،سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک
را فراهم کند ».بااینحال پ ـساز چند سال از
راهاندازی مراکز مالقات والدین و کودک که از آن به
مراکز«مهرخانواده»یادمیشود،کمبودکمیاین
مجموعهها ،نقصی در اجرای این طرح کارآمد به
حسابمیآیدودراینمسیر،مشهدنیزبادارابودن

اجرای این طرح گفت :بااینکه قانونگذار در این
زمینه ،خواستار همکاری جدی مجموعههایی
همچون تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،نیروی
انتظامی ،بهداشت و درمان و سایر دستگا هها
شــده اســت ،اکنون تنها اداره کل بهزیستی
خراسان رضــوی ،گا مهایی جدی و اثرگذار در
این حــوزه برداشته اســت .سیدامیر مرتضوی
با اشــاره به حضور بیشاز 3 4هــزار نفر در این
مراکز از ابتدای اجرای این طرح ،افزود :بیشاز
51هزار نفرساعت برنامه آموزشی نیز ازسوی این
مجموعهها در استان برگزار شده است .به گفته
معاون دادگستری خراسانرضوی 100 ،خانواده
نیز بهواسطه حضور در این مراکز موفق به سازش
شدهاند.
تنها یک مرکز مهر خانواده ،با چالشی جدی مواجه
است .افزایش و توسعه کمی و کیفی مراکز مذکور
در زمــره مهمترین دستورکارهای جلسه ستاد
فرهنگی و اجتماعی مدیریتی و ساما ندهی
آسیبهای اجتماعی خراسا نرضوی که روز
گذشته در محل دادگستری این استان برگزار شد،
به شمار میآمد.

سهم یکچهاردهمی مشهد

به گــزارش شــهــرآرا ،معاون سیاسی امنیتی و
اجتماعی استانداری خراسا نرضوی در این
جلسه که شمار زیــادی از مدیران و مسئوالن
دس ـتانــدرکــار در حــوزه کاهش آسیب های
اجتماعی نیز در آن حضور داشتند ،با تأ کید
بر لزوم همافزایی بینبخشی برای توسعه این
مراکز گفت14 :مرکز «مهر خانواده» در شهرهای
مختلف استان خراسانرضوی فعال است و مشهد

نیز با دارابودن یک مرکز مالقات والدین و کودک به
سه مجموعه دیگر نیاز دارد.
سیدجواد حسینی با اشاره به دستگاههایی که
میتوانند در این زمینه نقشآفرینی مضاعفی
کنند ،افــزود :به همین منظور مجموعههایی
همچون شــهــرداری ،اداره کل کتابخانهها،
آموزشوپرورش و کانون فکری کودکان و نوجوانان
بهدلیل نوع فضاهای د راختیار خود ،باید برای
توسعه این مراکز بهصورت ویــژه کمک کنند.
مدیریت مرکز مهر خــانــواده مشهد ،برعهده
مؤسسه مردمنهادی به نام «حیات سرمد» است.

همکارینکردن برخی دستگاهها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره
کل دادگستری خراسانرضوی نیز در این جلسه
با اشاره به فعالیت مراکز مهر خانواده ،با انتقاد از
همکار ینکردن برخی دستگا ههای ذ یربط با

ابالغ  150رأی در حوزه مجازاتهای
جایگزین حبس

انجام مجازا تهای جایگزین حبس ،از دیگر
مباحثی بــود کــه در ایــن جلسه مطرح شد.
موضوعی که به گفته مسئوالن قضایی استان،
تأثیر بسیار بیشتری بهنسبت مجازات حبس دارد
و در همین راستا تاکنون 150رأی در این خصوص
در استان صادر شده است.
همچنین معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی
استانداری خــراســا نرضــوی در ایــن جلسه از
کاهش 13.1درصـــدی طــاق در استان خبر
داد و گفت :با اقــدامــات صور تگرفته توسط
دستگا ههای مختلف ،رتبه استان در ثبت نرخ
طالق از رتبه سوم به جایگاه هشتم رسیده است.
در این جلسه ،گزارشی از عملکرد مجموعههای
مختلف استان خراسا نرضوی درزمینه کاهش
آسیبهای اجتماعی نیز ارائه شد.

اخبار
با تصویب الیحه ساماندهی تاکسیهای
اینترنتی محقق میشود

یکسانسازی نرخ
تاکسیهای اینترنتی
با سایر تاکسی ها

عـــادل افــتــخــاری -مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی شــهــرداری مشهد گفت :با
تصویب الیحه سازماندهی تاکسیهای
اینترنتی در شــورای شهر ،دریافت بهای
خدمات از ناوگان تاکسیرانی یکسانسازی
م ـیشــود.ســیــدمــهــدی عــلــویمــقــدم در
گفتوگو با شهرآرا افزود :الیحه ساماندهی
تاکسیهای اینترنتی به شــورای اسالمی
شهر ارائه شده و در کمیسیونهای حقوقی و
برنامه و بودجه درحال بررسی است و پساز
چکشکاری در کمیسیون حملونقل شورا،
تا پایان سال در صحن علنی شــورا تعیین
تکلیف خواهد شد.وی ادامه داد :درصورت
تصویب الیحه مذکور ،شرکتهای تاکسی
اینترنتی مشمول آییننامه تاکسیرانی
میشوند و امکان نظارت بر فعالیت آ نها
فراهم و شرایط بــرای صــدور مجوز و پروانه
فعالیت این نوع تاکسی تسهیل میشود.
علو یمقدم ،تأکید مدیریت شهری بر لزوم
نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی
را د رراســتــای ارتــقــای امنیت شهروندان
دانست و گفت :اکنون سازمان تاکسیرانی
از رانندگان تاکسیها در مشهد ،مبلغی
تحت عنوان بهای خدمات و نظارت دریافت
میکند که پ ـساز تصویب الیحه مذکور،
این مبلغ از شرکتهای تاکسی اینترنتی
نیز دریافت خواهد شد.مدیرعامل سازمان
تاکسیرانی مشهد بیان کرد :تاکسیهای
اینترنتی اکنون هزینهای برای بهای خدمات
استفاده از معابر شهری پرداخت نمیکنند،
لــذا درراســتــای بــرقــراری عــدالــت میان
تاکسیرانان ،مقرر شده این هزینه از این
شرکتها نیز دریافت شود.وی یکسانسازی
نرخ خدمات تاکسیهای اینترنتی با سایر
نــاوگــان تاکسیرانی را نیازمند تصمیم
شورای اسالمی شهر دانست و درباره الزام
تاکسیهای اینترنتی به پرداخت آبونمان
گفت :برنامهای در ایــن زمینه نــداریــم و
اکنون آبونمان صرفا از تاکسیهای فعال
در خطوط شهری بهدلیل هزینههای ناشی
از مدیریت خط و را هانـــدازی گشتهای
نظارت دریــافــت میشود.علو یمقدم با
اشاره به برگزاری جلسات مشترک با حضور
نمایندگان شرکتهای تاکسی اینترنتی
و اتــاق اصناف اظهار کــرد :تــاش کردیم
نظرهای ارائ ـهشــده در ایــن جلسات را در
الیحه ساما ندهی تاکسیهای اینترنتی
اعمال کنیم ،اما طبیعی است که در برخی
موارد ،نظرات مشترک وجود نداشته باشد.
اجرای الیحه مذکور با کمترین چالش مواجه
خواهد شد؛ زیــرا هم شرکتهای تاکسی
اینترنتی میتوانند به فعالیت ادامه دهند و
هم تاکسیرانی به وظیفه نظارتی خود عمل
خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

هزینهکرد  19میلیاردی
برای هتلینگ بیمارستان
قائم(عج)

افتخاری -رئیس دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،روز گذشته از طرح ارتقای هتلینگ
بیمارستا نهای قائم(عج) و روا نپزشکی
دکتر حجازی بازدید کرد و درجریان آخرین
اقدامات صور تگرفته در این حــوزه قرار
گــرفــت .بــه گـــزارش شــهــرآرا ،محمدرضا
دارابــی درجریان این بازدید ،از هزینهکرد
1 9میلیاردتومانی بــرای ارتقای هتلینگ
بیمارستان قائم(عج) خبر داد و گفت:
از ابتدای اجــرای طــرح ارتقای هتلینگ
بیمارستان قائم(عج) تاکنون ،بیشاز
۱۳هزار مترمربع از فضای این مرکز درمانی
شامل 1 0بخش بیمارستانی بهسازی،
بازسازی و توسعه یافته است.وی از اجرای
فاز دوم طرح ارتقای کیفیت هتلینگ در پنج
بخش دیگر بیمارستان قائم(عج) خبر داد و
گفت :روند بهسازی و بازسازی این بخشها
تا پایان امسال به پایان خواهد رسید .وی با
بیان اینکه تاکنون ۱۹میلیاردتومان برای
اجرای پروژه هتلینگ بیمارستان قائم(عج)
هزینه شده اســت ،ادامــه داد :بــرای اتمام
پــروژ ههــای هتلینگ ایــن مرکز درمانی
۶۰میلیاردریالنیازاست.دارابیدربارهطرح
ارتقای هتلینگ بیمارستان دکتر حجازی
نیز گفت :بازسازی ،توسعه و بهسازی چهار
بخش این مرکز شامل دو بخش زنــان و دو
بخش مردان در دستورکار قرار گرفته است.
بازسازی و بهسازی یک بخش در مساحت
هزار و ۷۰۰مترمربع رو به اتمام است .برای
بازسازی هر بخش ۱۵میلیاردریال مورد نیاز
است که درصورت تأمین اعتبار ،تا پایان سال
آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.

