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مدیر امور پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد خبر داد:

اختصاص نیم میلیارد تومان برای
ثبت بیماری ها در دانشگاه علوم
پزشکیمشهد

مدیر ام��ور پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد از
اختصاص نی��م میلیارد توم��ان اعتب��ار ب��رای برنامه ثبت
بیماریها در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش ایسنا  ،سعید اسالمی روز گذشته در نشستی
خب��ری در حاش��یه مراس��م افتتاحی��ه نخس��تین کنگـره
بینالمللـ��ی ثب��ت بیماریه��ا و پیامده��ای س�لامت که
در مش��هد برگزار شد ،با اش��اره به این که مش��هد دومین
کالنش��هر کش��ور اس��ت و ض��رورت اج��رای برنام��ه ثبت
بیماریها در این ش��هر نس��بت به سایر ش��هرهای کشور
بیشتر احساس میش��ود ،گفت :دانش��گاه علوم پزشکی
مش��هد تاکنون بیش از نیم میلی��ارد توم��ان در این حوزه
سرمایهگذاری کرده و حمایتهایی را نیز از جانب وزارت
بهداشت داشته است.
دانش��یار گروه انفورماتیک پزش��کی و داروسازی بالینی
دانش��گاه علوم پزش��کی مش��هد با اش��اره به این که نظام
ثبت بیماریها س��اختار چند قطب��ی دارد ،تصریح کرد:
بیماران اولین کسانی هس��تند که میتوانند از فواید این
برنامه اس��تفاده کنند ،برنامه ثبت بیماریها برای انجام
پژوهشها نیز یک زیرس��اخت اس��ت؛ همچنین تیمهای
مدیریتی میتوانند برای تخصیص اعتبارات و آشنا شدن
با مشکالت از این برنامه استفاده کنند.
وی اف��زود :برنامه ثبت بیماریها برنامهای نیس��ت که در
کوتاه مدت به حداعالی خود برسد بنابراین باید صبر کرد
تا این موض��وع به یک فرهن��گ و جریان در نظام پزش��کی
کشور تبدیل شود.

••30سخنرانی وارائه  85پوستر

مدیر امور پژوهشی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد درباره
اولی��ن کنگ��ره بینالمللی ثب��ت بیماریه��ا و پیامدهای
سالمت ،گفت 30 :سخنرانی در این کنگره برگزار و 85
پوستر ارائه خواهد ش��د .همچنین میهمانان خارجی که
بیشتر آن ها از کشور سوئد می آیند ،در این کنگره حضور
خواهند داشت.

••دریافت170مقاله

جــامــعــه

4

سالمت

اسالمی با اش��اره به اینکه حدود  170مقاله به دبیرخانه
کنگره رس��یده اس��ت ،خاطرنش��ان ک��رد :از ای��ن تعداد،
 15مقاله ارائه خواهد ش��د و کارگاه آموزش��ی مدرس��ان
ثبت بیماریها نیز برگزار میش��ود که  40دانشگاه علوم
پزشکی ،نمایندگان خود را برای حضور در این کارگاهها
به این کنگره اعزام کردهاند.
خلیل کیمی��ا فر ،دبی��ر اجرای��ی کنگره بی��ن المللی ثبت
بیماریه��ا و پیامدهای س�لامت در ادامه این نشس��ت با
بیان این ک��ه برنامه ثب��ت بیماریه��ا در مناطق مختلفی
انجامشده ،اما به صورت متمرکز نبوده است ،اظهار کرد:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای اولین بار در کل کشور
کار گروه ثبت بیماریها را راه اندازی کرده است.

اخبار
آب وهوا
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معاون زیارت استانداری خراسان رضوی:

افتتاح زائرسراهای ارزان قیمت بدون هماهنگی استانداری مورد تأیید نیست
گــزارش
عسکری

معاون هماهنگ��ی و مدیریت ام��ور زائران
اس��تانداری خراس��ان رض��وی ب��ا بی��ان
این ک��ه برای ح��ل مش��کالت س��اختاری
و زیربنای��ی زائرس��راهای ارزان قیم��ت،
کمیت��ه زائرس��راهای ارزان قیم��ت در
استانداری تش��کیل شده اس��ت ،گفت :با
این وجود افتتاح خودس��رانه برخی از این
زائرس��راها باعث بروز مش��کالتی در زمان
بهره برداری ش��ده و این اق��دام مورد تأیید
اس��تانداری نیس��ت.به گزارش خراس��ان
رضوی «محمدحس��ن واح��دی» در تماس
با خبرن��گار ما با بی��ان اینکه هیئ��ت امنای
بنیاد زائر امام رضا(ع) به ریاس��ت آیت ا...
عل��م الهدی تش��کیل ش��ده اس��ت ،افزود:
طبق مصوبه هیئت امنا قرار شد کمیته ای
به نام کمیته زائرس��راهای ارزان قیمت در
معاونت زیارت اس��تانداری تشکیل شود تا
مشکالت و مسائل زیربنایی زائرسراها قبل
از افتتاح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و
قبل از بهره برداری رسمی ،این مشکالت
برطرف ش��ود.وی اف��زود :مس��ئولیت این
کمیته با معاون زیارت استانداری و دبیری
آن نیز با مدیرعامل بنی��اد مرکزی زائر امام
رضا(ع) است.واحدی تصریح کرد :قرار بود
جلسات این کمیته به صورت ماهانه برگزار
شودومننیزبهعنوانمعاونزیارتچندین
بار برای برگزاری این جلسات در راستای
بررس��ی آخرین وضعیت زائرس��راها اعالم
آمادگ��ی کردم اما ب��ه دلیل س��هل انگاری
دبیرخان��ه و تمکین نکردن ،این جلس��ات
برگزار نشد.
وی با اش��اره به گزارش منتشر شده توسط
روزنام��ه خراس��ان رض��وی در م��ورد بروز
مشکالتی برای برخی زائرسراهای ارزان
قیمت ،با تکذیب این نکته که استانداری از
مشکالت یاد شده مطلع بوده است ،گفت:
هیچکدامازمشکالتاینزائرسراهاتاپیش
ازبهرهبرداریبهاستانداریمنعکسنشده

ب��ود و دبیرخانه ای��ن کمیته نی��ز کامال غیر
فعال است.معاون امور زائران استانداری
خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ کدام از
زائرسراهای افتتاح شده در کمیته یاد شده
مورد بررسی قرار نگرفته است ،ادامه داد:
ایجاد برخی زیرس��اخت ها همانند تقویت
شبکههایارتباطیوتقویتخطوطانتقال
باید با پیگیری و ابالغ استانداری به برخی
دستگاه های اجرایی انجام شود اما افتتاح
خودسرانه این زائرسراها با شبکه برق و گاز
موقت ،باعث بروز مشکالتی برای آن ها می
ش��ود.وی با بیان اینکه تاکنون چندین بار
دعوت ما از مسئوالن بنیاد زائر برای حضور
در نشس��ت بررس��ی مش��کالت و مس��ائل
زائرس��راها ،بی پاس��خ مانده است ،گفت:
تمام مس��ائل و مش��کالت این زائرس��راها
باید در این کمیته که دستگاه های اجرایی
همانند ش��رکت آب ،برق ،گاز ،مخابرات،
شهرداری ،آستان قدس و تعداد دیگری از
نهادها در آن عضو هستند مطرح شود ،اما
به دلیل اینکه مشکالت زائرسراها پیش از
افتتاح در کمیته یاد شده مطرح نمی شود،
استانداری نیز هیچ مسئولیتی را در قبال
مشکالت زائرسراها متقبل نمی شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��ال گذش��ته نی��ز بعد
از افتتاح یک��ی از ای��ن زائرس��راها ،گاز آن
دچار مش��کالتی ش��ده ب��ود ،اضاف��ه کرد:

زائرس��راهای ارزان قیم��ت اس��تانی بای��د
مجوزه��ای الزم را از می��راث فرهنگی هم
دریافتکنندزیراباتوجهبهآمدوشدفراوان
زائران در این زائرسراها ،چنانچه در آینده
مشکالت خاصی در این زمینه ایجاد شود،
میراث فرهنگی هیچ مسئولیتی را نخواهد
پذیرف��ت.وی ادام��ه داد :تعیی��ن تکلی��ف
مس��ائلی از این دس��ت باید در کارگروه یاد
ش��ده انجام و دس��تورالعمل هایی همانند
قیمت گذاری این واحدها نیز باید به وسیله
همین کارگروه مشخص شود.

••مصوباتزائرسراهارویزمینمانده

برایپاسخبهگالیههایفوق«،سیدحسین
عابدی» مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام
رضا(ع) با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه
برای بررسی مشکالت زائرسراهای ارزان
قیمت در دفتر معاونت زیارت برگزار شده
است ،گفت :تا خرداد ماه امسال  9جلسه
در این رابطه برگزار ش��د و مصوبات زیادی
نیز به تصویب رسید.
وی ادامه داد :متأسفانه بیشترمصوبات یاد
شده اجرایی نش��ده و در کمیته ای که 12
دستگاه اجرایی استان عضویت دارند این
مصوبات روی زمین مانده است.
وی با ذکر برخی ازاین مصوبات بیان کرد:
طبق یکی از مصوبات ای��ن کمیته قرار بود

عابدی:متأسفانه
بیشترمصوبات
یاد شده
اجرایی نشده و
درکمیتهایکه12
دستگاه اجرایی
استان عضویت
دارند این مصوبات
روی زمین مانده
است

مشکل واگذاری زمین های شرکت عمران
و بهس��ازی و نیز ش��رکت عمران و مس��کن
سازان به بنیاد زائر حل و فصل شود اما هیچ
اقدامی نشد و در نتیجه با الیحه شهرداری
و موافقت شورای شهر با ش��رکت های یاد
شده تهاتر صورت گرفت.
عاب��دی ادام��ه داد :طب��ق یک��ی دیگ��ر از
مصوبات قرار بود شرکت های خدماتی در
مورد هزینه انشعاب آب ،برق و گاز ملزم به
همکاری شوند که این اتفاق نیفتاد و هیئت
مدیره بنیاد زائر در اقدام��ی یک طرفه ،در
ماه رمضان ضمن دع��وت از وزیر نیرو برای
حضور در مش��هد و ارائه نامه ای با امضای
آی��ت ا ...علم الهدی نماین��ده ولی فقیه در
اس��تان ،مجوزهای الزم در این م��ورد را از
وزیر نیرو اخذ کرد.
مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع)
افزود :در مصوبه ای دیگر قرار بود با حضور
مدی��رکل میراث فرهنگی در م��ورد تدوین
آیین نامه نرخ گذاری و نظارت بر زائرسراها
تصمی��م گیری ش��ود اما ای��ن اق��دام انجام
نش��د و ش��هرداری ب��ا دع��وت از مدی��رکل
می��راث فرهنگ��ی اس��تان و کارشناس��ان
این اداره کل ،تدوی��ن این آیی��ن نامه را در
دستور کار قرار دادند.وی اظهار کرد :طبق
مصوباتی که در زمان حضور آقای واحدی
در معاونت عمرانی به تصویب رس��ید ،قرار
ب��ود زائرس��راهای ارزان قیمت از ش��مول
ممنوعیت های بلندمرتبه سازی در اطراف
حرم خارج ش��وند اما اینگونه نش��د ،ضمن
اینکه طب��ق مصوب��ه کمیته زائرس��راهای
ارزان قیمت قرار بود مشکالت زائرسراها
در کارگروه ملی زیارت مطرح شود که این
اقدام هم انجام نش��د یا اگر جلس��ه ای هم
در این باره تشکیل شده است ما از آن خبر
نداریم.وی با بیان اینک��ه آمادگی داریم با
تفاهم کامل در این مورد به بررس��ی و حل
مش��کالت مذک��ور بپردازیم ،گف��ت :بهتر
بود به جای رس��انه ای ش��دن این گالیه ها
توسط معاونت محترم زیارت استانداری،
دیدگاه ها در فضایی دوس��تانه و در جلسه
ای مشترک حل و فصل می شد.

هواشناسی با صدور اخطاریه ای اعالم کرد

بارش برف وباران از امروز استان
را فراخواهد گرفت

خبی��ری /اداره کل هواشناس��ی در خصوص ب��ارش های
رگباری واحتمال آبگرفتگی معابر برخی از نقاط اس��تان
وکاهش قابل توج��ه دما از بعد از ظهر جمع��ه اخطارهایی
صادر و اعالم کرد با ورود 2سیس��تم بارش��ی گرم جنوبی
وسپس سرد شمالی ،بارش برف وباران استان وپنجشنبه
شب مش��هدرا فراخواهدگرفت".یحیی قاینی پور" رئیس
ادارهپیشبینیادارهکلهواشناسیاستاندرگفتوگوبا
خراسانرضوی گفت:پیرواخطاریهقبلیازامروزپنجشنبه
تایکشنبههفتهآتی استانتحتتاثیردوسامانهجویبسیار
فعال قرارخواهدگرفت.وی اف��زود :ابتدا در فاصله زمانی
پنجش��نبه تا جمعه سیس��تم گرم و مرطوب جنوبی ضمن
افزایش دما باعث بارشهایی به ش��کل رگبار و رعد و برق
و در برخی نقاط بارش تگرگ و وزش باد شدید خواهد شد
که طی این مدت امکان آبگرفتگی معابر و س��یالبی شدن
مسیلهای اس��تان بسیار محتمل اس��ت.وی اضافه کرد:
از بعدازظهر جمعه نیزبا نفوذ س��امانه سرد شمالی ،ضمن
کاهش قابل مالحظه دما (بین  12تا  15درجه) در سطح
اس��تان انتظار میرود بارشه��ا در غالب نق��اط تبدیل به
برف شود که طبق مدلهای هواشناسی ،بارش های این
سیستم نیز حجم باالیی خواهد داش��ت.قاینی پور بابیان
این که طی فعالیت این سامانههای جوی احتمال اختالل
در سیستم حمل و نقل اس��تان به علت بارش برف و باران،
وزش باد ،کاهش دی��د ،کوالک ب��رف و لغزندگی محورها
وجود دارداظهارکرد :بیشترین احتمال آبگرفتگی معابر و
سیالبی شدن مسیلها در فاصله زمانی پنجشنبه تا اواخر
وقت جمعه پیشبین��ی میش��ود.رئیس اداره پیش بینی
اداره کل هواشناسی استان تصریح کرد  :با توجه به کاهش
قابلمالحظهدما(درنواحیسردسیردمایحداقلشبانه
تا  10درجه زیر صفر ) توصیه میشود برای مدیریت تأمین
ی تمهی��دات الزم به عم��ل آید.قاینی پور
حاملهای ان��رژ 
گفت:همچنینآسمانامروزشهرستانمشهد،قسمتیتا
نیمه ابری  ،در برخی ساعات مه آلود  ،از بعداز ظهر همراه با
افزایش ابر و رگبار باران با احتمال رعدو برق و گاهی وزش
باد نسبت ًا شدید تا شدید پیش بینی می شود ،دمای هوا در
گرم ترین زمان 15درجه س��انتیگراد است و در سردترین
زمان به5درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

عضوشورایشهرمشهداعالمکرد:

 450انبار ضایعات درمشهد نیازمند
ساماندهی

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسالمی
شهر مش��هد گفت 450 :انبار غیرمجاز ضایعات در نقاط
مختلف شهر مشهد فعالیت می کنند که باید ساماندهی
شوند.غالمحس��ین صاحب��ی روز گذش��ته ب��ه ایرنااظهار
کرد :این انبارها از لحاظ زیس��ت محیط��ی آلودگی های
زیادی برای شهر به همراه دارند .هم اکنون هیچ نظارتی بر
فعالیتاینانبارهاازسویدستگاههایمرتبطوجودندارد.

چهرهها وخبرها
نماینده مردم مشهد:

کاهش هزینه درمانی مردم ازدستاوردهایدولت یازدهم است

نماینده مردم مش��هد وکالت درمجل��س گفت :اقدام��ات موثر در حوزه بهداش��ت
ودرم��ان از دس��تاوردهای دول��ت یازدهم اس��ت وط��رح ه��ای درمانی ای��ن دولت
ازمش��کالت وهزینه هایی که در این حوزه به مردم تحمیل می کرد ،کاس��ته است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا حج��ت االس�لام "پژمانفر" ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود :پدیده
نامیمون زیرمیزی مدیریت ش��ده و خدمات درمانی در ش��رایط بهت��ری به بیماران
ارائ��ه م��ی ش��ود.وی اظه��ار ک��رد :موض��وع حض��ور پزش��کان درمناط��ق مح��روم
وکمتربرخورداراتف��اق خوبی بود واینکه پرداخت یارانه ها را به س��مت و س��ویی ببرند ک��ه درآمد ثروتمندان
کاهش یابد ازجمله اقدامات صورت گرفته دراین دولت است هرچند انتقادات و اشکاالتی برآن وارد است.

به درخواست شهروندان برای کاهش ترافیک

مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد:

کاهش10درصدی خانوارهای مستمری بگیر

مدیرکل کمیته امداد اس��تان گفت :خدمات هدفمن��د این نهاد عالوه بر اس��تقالل
اقتصادیخانوادهها،موجبخروجآنانازچرخهحمایتیکمیتهمیشودبهگونهایکه
درسالجاریامسالباکاهش 10درصدیآمارخانوارهایمعیشتبگیرمواجهبودیم.
به گزارش روابط عمومی این اداره کل ،مس��عودیان راد خروج خانواده های معیشت
بگیررابهخاطرتوانمندیدربخشهایفرهنگی،اشتغالوازدواجدانست.ویتعداد
خانوادههایتحتحمایترا 129هزارخانواراعالمکردوافزود:درحسابسرپرستان
خانوارهای یک نفره 53هزار تومان ،خانوارهای 2نفره 60هزار تومان ،خانواره��ای 3نفره 71هزار تومان،
خانوارهای 4نفره 82هزارتومانوخانوارهای 5نفرهوبیشتر 100هزارتومانبهصورتماهیانهواریزمیشود.

معاون خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری مشهددرفاز دوم و تا پایان سال خبرداد:

کاظمی  :امسال8میلیارد تومان اعتبارازسوی شهرداری برای توسعه فضای سبز حاشیه کشف رود درنظر گرفته شده است

خبیری

مشکالت ناشی از استفاده از پساب های جاری
در کش��ف رود برای کش��اورزی در اراضی واقع
در ای��ن منطق��ه ودرپ��ی آن مخاط��رات زیس��ت
محیط��ی وبهداش��تی ناش��ی از ای��ن کار ،باعث
ش��د مس��ئوالن راهکاری برای رفع این مشکل
بیندیش��ند وبا مش��ارکت دس��تگاه قضایی ،آب
منطقه ای و شهرداری مشهد از سال 94با رفع
تصرف اراضی حاشیه وبستر کشف رود اقدام به
ایجاد فضای سبز برای جلوگیری از استفاده از
این پساب ها برای کش��اورزی کنند.برای تهیه
گزارش��ی از اقدام��ات انجام ش��ده در ای��ن باره
به حاش��یه کش��ف رود ،انتهای بولوار طبرس��ی
شمالی  ،پل التیمور می رویم .با ورود به محدوده
کش��ف رود دیگ��ر از آن وضعیت اس��فبار بس��تر
وحریم و کشاورزانی که با تصرف حریم و بستر،
اقدام به آبیاری مزارع خود با پساب جاری در این
رود می کردند خبری نیست.
اکن��ون حاش��یه دو ط��رف کش��ف ،آزاد س��ازی
وزمین های آن تسطیح وبخش زیادی درحدود
90هکتار در ف��از اول درختکاری ش��ده وجلوه
ای دلنش��ین ب��ه ای��ن رود داده اس��ت و دیگ��ر
وجودعلف ه��ای هرز وگودال های پر از پس��اب
های ب��د ب��و ،چش��م بینن��ده را آزار نم��ی دهد.
درکنار 90هکتاری که بعد از آزاد س��ازی ورفع
تصرف حریم وبس��تر کش��ف رود در س��ال های
 94و  95توسط ش��هرداری مشهد درختکاری
شده اس��ت عملیات اجرایی تس��طیح واجرای
درخت��کاری در 85هکت��ار دیگر از ای��ن اراضی
آغاز شده که این را می توان از گودال هایی که

برای کاش��ت درخت ایجاد ویا توس��ط کارگران
درحال ایجاد است مش��اهده کرد.برای اطالع
از رون��د اجرایی عملی��ات ایجاد فضای س��بز در
حاشیه کشف رود به سراغ دست اندرکاران این
طرح می رویم.

••فاز دوم  75هکتار

مع��اون خدم��ات ومحی��ط زیس��ت ش��هری
ش��هرداری مش��هد گف��ت :در ف��از دوم ایج��اد
فضای سبز در  75هکتاردیگر از اراضی حاشیه
این رود ،تا پایان امسال 45هزار اصله درخت
کاش��تهخواهدش��د.
"خلی��ل ا ...کاظمی" درگفت وگو با خراس��ان
رضوی افزود :عملی��ات اجرایی کمربند س��بز
ش��مالی ک��ه بیش��ترآن در ح��وزه کش��ف رود
قراردارد درراس��تای کاهش مشکالت زیست
محیطی این منطقه از سال  94آغاز شده است.
وی تصریح کرد :درفاز اول ایجاد فضای سبز در
حاشیه کشف رود ،در سال 94حدود90هکتار
از اراضی این منطقه را از پ��ل التیمور به طرف
ش��رق تا ابتدای جاده گاز واز غرب تا سید آباد
وکالته نوری با کاش��ت 45ه��زار اصله درخت
تبدیل به فضای سبز کرده ایم.وی اضافه کرد:
برای اجرای فاز اول 19میلیاردو200میلیون
تومان اعتبار اختصاص داده شدکه11میلیارد
و400میلیون تومان از ای��ن مبلغ برای تملک
و7میلی��ارد و400میلی��ون توم��ان نی��ز برای
خاکریزی ،تس��طیح ودرخت کاری در حاش��یه
کش��فرودهزینهش��دهاس��ت.
وی با بیان ای��ن که عرض رودخانه کش��ف تنها
 15ت��ا  25متربود اظهار کرد :ب��ه همین دلیل
برای جلوگیری از برداشت پساب برای آبیاری
زمی��ن ه��ای کش��اورزی وهمچنی��ن اتص��ال

ش��هردارمنطقه 5ش��هرداری مش��هد گفت :در راس��تای پاس��خ به درخواست های
ش��هروندان منطق��ه  5وکاهش ترافی��ک بول��وار چمن ،چه��ارراه جاللی ت��ا میدان
والیت اص�لاح هندس��ی م��ی ش��ود .به گ��زارش رواب��ط عموم��ی این ش��هرداری،
"حس��ن هدایتی " افزود :در راس��تای کاهش بار ترافیکی ش��هر ،س��اماندهی عبور
و م��رور و افزایش ضریب ایمن��ی معاب��ر و تقاطع ه��ا ،راهکارهای مرب��وط به اصالح
هندس��ی برخی نقاط حادثه خیز بررس��ی ش��ده و در دس��تور کار قرارگرفته است.
وی اضاف��ه ک��رد :ب��ا توج��ه ب��ه همی��ن ام��ر ،ط��رح اص�لاح هندس��ی  47مت��ری بول��وار چم��ن از
چه��ارراه جالل��ی ت��ا می��دان والی��ت ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر  150میلی��ون توم��ان در ح��ال اجراس��ت.

ش��مالی گف��ت :مطالع��ات ای��ن ط��رح انج��ام
وب��رای بررس��ی به اس��تانداری ارس��ال ش��ده
اس��ت که براس��اس آن در حاش��یه کش��ف رود
ودر 95هکت��ار از اراضی ای��ن منطقه باغ های
موضوع��ی ،گیاهان دارویی وگیاه��ان گلخانه
ای ایجاد خواهد ش��د ک��ه می تواند ب��ه عنوان
منطقهایگردش��گریاس��تفادهش��ود.
وی افزود :زم��ان اجرای این طرح بس��تگی به
اعتبارات دارد که تا کنون 20میلیارد تومان از
سوی شهرداری برای اجرای کمربند شمالی
وایجاد فضای س��بز حاشیه کش��ف رود هزینه
ش��ده اس��ت اما اگر آزادس��ازی ورف��ع تصرف
اراضی توسط آب منطقه ای انجام واعتبارات
دولتی نی��ز تامین ش��ود این ط��رح را می توان
5س��اله انجام داد.

 85هکتار درختکاری درکشف رودتا پایان95
گــزارش

بولوار چمن،چهارراهجاللیتامیدانوالیت اصالحمی شود

••اراضی منطقه کاظم آباد وشاهنامه
آزادسازی شود درآن درختکاری
می کنیم

روستاها به شهر اقدام به تملک اراضی حاشیه
کش��ف رود وافزایش عرض رودخانه به -400
500مت��ر وبع��د از آن درخ��ت کاری در ای��ن
اراض��یک��ردهای��م.
مع��اون خدم��ات ومحی��ط زیس��ت ش��هری
شهرداری مشهد گفت :سال 95ودرفاز دوم نیز
عملیات ایجاد فضای سبزرادر حدود 85هکتار
ازاراضی کش��ف رود از ش��رق التیمور ،ابتدای
ج��اده اول گاز ت��ا دوم گاز واز غ��رب التیمور از
س��یس آب��اد ت��ا ج��اده کالت وهمچنی��ن جاده
خین عرب ت��ا کالته ن��وری با کاش��ت 45هزار
اصله درخ��ت آغاز کرده ای��م و تا پایان س��ال به
اتمام خواهیم رس��اند.وی با اش��اره ب��ه این که
از ابتدای اجرای ایجاد فضای س��بز درحاشیه

کش��ف رود تاکن��ون در 175هکت��ار از اراضی
این مناطق 95هزار اصله درخت کاش��ته شده
اس��ت اظهارکرد :ب��رای ادامه اج��رای فضای
س��بز حاش��یه کش��ف رود وادامه کمربند س��بز
ش��مالی از س��وی ش��هرداری 8میلیارد تومان
اعتباربرای سال آینده درنظر گرفته شده است
اما امیدواریم ازاعتبارات 160میلیارد تومانی
سفر رئیس جمهور به مش��هد که 120میلیارد
آن تخصی��ص داده ش��ده اس��ت مبالغ��ی نی��ز
دراختیار شهرداری برای ساماندهی واجرای
فضای س��بز کمربند شمالی وکش��ف رود قرار
گی��رد.
کاظم��ی درب��اره ط��رح ایج��اد 95هکتارب��اغ
موضوعی درمنطقه کش��ف رود وکمربند س��بز

تا کنون
20میلیارد
تومان از سوی
شهرداری برای
اجرای کمربند
شمالی وایجاد
فضایسبز
حاشیهکشف
رود هزینه
شده است

"احمد رضا سالمی" مدیرعامل سازمان پارک
ها وفض��ای س��بز نی��ز در این ب��اره به خراس��ان
رض��وی گف��ت :ف��از دوم اج��رای فض��ای س��بز
ودرختکاری در قطع��ات باقی مانده از س��یس
آباد تاجاده کالت وازجاده کالت تا خین عرب
واز خین عرب به سمت پرکند آباد آغاز وتا پایان
سال تکمیل خواهد شد.
وی افزود :بخش های زیادی از این فاز تا کنون
اجرا وظرف یک ماه آینده درختکاری درحاشیه
کش��ف رود در محدوده خدمات شهری مشهد
به پایان خواهد رس��ید ودر ای��ن منطقه معضل
بهداشتی ناش��ی از پس��اب های کش��ف رود را
نخواهیم داشت.وی اضافه کرد :اما چندی قبل
منطقه کاظم آباد وش��اهنامه به محدوده ش��هر
مشهد ملحق ش��د که با آزاد س��ازی این اراضی
توسط آب منطقه ای وپس از تحویل این اراضی
به ش��هرداری کار درخت��کاری در ای��ن مناطق
نیز توس��ط ش��هرداری انج��ام خواهد ش��د.وی
گف��ت :ش��هرداری مش��هد در ص��ورت تحویل
زمین ها از س��وی آب منطقه ای به ش��هرداری ،
آمادگی آغاز درختکاری در س��ال ج��اری را در
این اراضی دارد.

خــبــر
کشاورزی

مدیر رودخانه های شرکت آب منطقه ای با اشاره
به مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال:

آزادسازی اراضی رودخانه کارده
در دستور کار است

مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی گفت :بعد از آزادس��ازی رودخانه ارداک ،اولویت
بعدی دفتر رودخانهها و سواحل با توجه به مصوبه شورای
حفظ حق��وق بیتالمال مورخ  30اردیبهش��ت امس��ال،
آزادسازی اراضی رودخانه کارده در باالدست سد کارده
اس��ت.به گزارش ایس��نا ،ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی آب
منطقهای استان ،حمید میرقاسمی اظهار کرد :اقدامات
قانونی اولیه براساس قانون توزیع عادالنه آب و آییننامه
مرب��وط ب��ه بس��تر و حری��م رودخانهها ب��رای آزادس��ازی
رودخانه کارده شامل تکمیل مطالعه و تعیین حد بستر و
حریم رودخانه ،انتشار اطالعیه عمومی و شناسایی دقیق
تصرفات در حال انجام است.
میرقاس��می تصریح ک��رد :س��د کارده در  40کیلومتری
شمال شهر مش��هد و روی رودخانه کارده در پایین دست
روستایی به همین نام در محل بند قدیمی کارده با هدف
تامین بخش��ی از آب ش��رب ش��هر مشهد طی س��ال های
 1366-1361احداث شده است.
مدیر رودخانهها و سواحل شرکت آب منطقهای خراسان
رضوی اضافه کرد :حجم ذخیره س��د کارده  28میلیون
مترمکعب است که متاسفانه به دلیل تصرفات انجام شده
در رودخانه کارده و کاهش آب ورودی در سالهای اخیر
این مقدار آب در سد ذخیره نمیشود.

