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عضو شورا با اشاره به بررسی انتقادات از الیحه بودجه  97شهرداری مشهد خبر داد

معاون دادستان اعالم کرد:

تالش برای رفع  10نقص بحرانی
در کشتارگاه صنعتی مشهد

•مشکالت بحرانی بودند

همچنین دکتر جواد اعلمی مســئول کارگروه نظارت بر
بهینه سازی کشــتارگاه مشهد نیز در حاشــیه این بازدید
گفت :قبل از این برای بازســازی و رفع نواقص کشتارگاه
تذکــر و اخطــار داده مــی شــد اما چــون نواقــص بحرانی
محسوب نمی شد ،تولید گوشت بهداشتی ادامه داشت و
پروانه بهداشتی نیز ساقط نشد .اما پس از این که نواقص
به مرحلــه بحرانی رســید ،اگر به آن رســیدگی نمی شــد
مشکالت بهداشــتی برای مردم و زائران به وجود می آمد
کهبههمیندلیلباکمکدستگاهقضاییبرایبازسازیو
نوسازیکشتارگاهصنعتیباتشکیلکارگروهیبرایرفع
نواقص ،بدون این که بر تامین گوشــت مشهد تاثیر منفی
داشتهباشدورودکردیمواکنوناقداماتطبقزمانبندی
درحال انجام است.
نور محمدی مدیرعامل موسســه صنعتی گوشــت مشهد
نیز درحاشیه این بازدید با بیان این که اقدامات اصالحی
زودتر از این باید انجام می شــد ،اظهارکرد :در این زمینه
بنا به دالیلی قصور و غفلت شد که با ورود دستگاه قضایی
و دام پزشــکی ،این اصالحات درحال انجام است که این
موضوع هم به نفع مــردم و هم به نفع کشــتارگاه صنعتی
گوشت مشهد است.

اخبار
شهری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد تاکید کرد:

سامان دهی پایانه خواجه ربیع
با همکاری آستان قدس رضوی

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد بر سامان
دهی پایانه خواجــه ربیع از طریق رایزنی با آســتان قدس
رضــوی تاکیــد کرد.بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
شهرداری« ،وحید برکچی» در نشســت مشترک معاون
و مدیران عامل ســازمانهای حوزه حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد با شــهردار منطقه  ، 3با تاکید بر این که
باید برای ترافیک سنگین محور امام حسین(ع) به میدان
فجر خصوص ًا در ســاعات اوج تردد ،راهکاری اندیشــیده
شود ،افزود :یکی دیگر از مسائل مطرح شده در منطقه 3
نابه سامانی پایانه مسافربری خواجه ربیع است که عالوه
بر نارضایتیهای جدی شهروندان ،مکان نامناسبی برای
استقرار اتوبوسهاست.

به دلیل وزش باد همراه با گرد و خاک شدید

کیفیت هوای مشهد هشداری شد

با وجود بارش خفیف بــاران ،به دلیــل وزش باد همراه
بــا گــرد و خــاک ،روزگذشــته کیفیت هــوای مشــهد با
میانگین شــاخص  105در وضعیت هشدار برای گروه
های حساس قرار گرفت .به گزارش «خراسان رضوی»
و بر اســاس اطالعات ایســتگاه های ســنجش آلودگی
مرکز پایــش آالینــده های زیســت محیطی شــهرداری
مشــهد ،کیفیت هوای روز گذشــته مشــهد در ایستگاه
های خاقانی با شــاخص  ،162ســرافرازان با شاخص
 ،155کریمــی بــا شــاخص  ،124امامیــه با شــاخص
 ،122مفتح ،سمزقند و خیام شمالی با شاخص ،116
الهیه با شاخص  ،114چمن و رسالت با شاخص 112
و آوینی با شــاخص  107در وضعیت هشدار برای گروه
های حساس بود.

•دمای هوای استان کاهش پیدا می کند

همچنین به گزارش اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی
خراســان رضوی ،بررسی نقشهها نشــان دهنده فعالیت
سامانه ناپایدار تا اوایل وقت امروز پنج شنبه بر روی استان
است .وزش باد شدید در استان و ادامه بارش های رگباری
(خصوصا در نواحی شــمالی و غربی) تا اوایل وقت امروز
وجود خواهد داشت ،ضمن این که از امشب تا صبح فردا
جمعه روند کاهش نســبی دما بــه ویژه در نیمه شــمالی و
شرقی پیش بینی می شود.

گزارش
محمدعلی علی نژاد

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد
اعالم کرد «بــا دریافت نقدها و نظرات کارشناســی
دربارهالیحهبودجه 97شهرداریمشهد،وابستگی
درآمدهای عمومی به تخلفات ســاختمانی کاهش
یافته اســت و این رقم از 45درصد به 40یا درصدی
دیگر کاهش مــی یابد ،ضمن این که نگاه این اســت
کهمنابعپایدارراافزایشوبخشدرآمدهایناپایدار
را کاهش دهیم 19».بهمن ماه در گزارشی تحلیلی
با عنــوان «پیــش بینــی 45درصــد درآمــد عمومی
شهرداری از تخلف فروشی» به بررسی الیحه بودجه
پیشنهادی شهرداری برای ســال  97پرداختیم که
این بررسی نشان می داد  45درصد درآمد عمومی
شهرداری به تخلف فروشی وابســته است ،بررسی
بودجه شهرداری نشــانگر منابع  3203میلیاردی
حاصــل از درآمدهــای عمومــی و واگــذاری دارایی
های ســرمایه ای شــهرداری اســت .از ســوی دیگر
حدود 1400میلیاردتوماندرآمدازجرایممختلف
ساختمانیوتغییرکاربریهاپیشبینیشدهاست.

عکس تزئینی است

معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان از وضعیت
بهداشتیوروندبازسازیکشتارگاهصنعتیمشهدبازدید
کرد .به گزارش «خراسان رضوی» ،قاضی جواد جاویدنیا،
روز گذشته درحاشــیه بازدید از روند اقدامات انجام شده
در بازسازی فضاهای فرسوده کشتارگاه صنعتی گوشت
مشهد که مشــکالت بهداشتی را درگذشــته ایجاد کرده
بود ،گفــت :اگر برای رفع و اصالح مشــکالت بهداشــتی
کشتارگاه صنعتی مشهد اقدامی انجام نمی شد ،چند ماه
دیگر برای تامین گوشت قرمز بهداشتی شهر مشهد دچار
مشکل می شدیم.
وی یادآور شــد :پس از کشــف محموله های گوشــتی که
با توجه بــه آزمایش هاوگــزارش های دام پزشــکی از نظر
بهداشــتی دچار مشــکل بود ،دادســتانی به این موضوع
ورود کرد که به همین منظور از کشتارگاه صنعتی مشهد
بازرســی به عمل آمد و مشــخص شــد در این کشــتارگاه
 10نقص بحرانی و  50نقص غیربحرانــی وجود دارد که
با وجود ایــن نواقص ،نمی توان طبق دســتورالعمل های
وزارت بهداشت پروانه بهداشتی کشتارگاه را تمدید کرد.
جاویدنیا تصریح کرد :لذا کارگروهی برای رسیدگی ورفع
نواقص و نوسازی فضاها و تجهیزات فرسوده با مشارکت
دستگاهقضایی،ادارهکلدامپزشکیوکشتارگاهصنعتی
مشهد تشکیل و عملیات اجرایی آن آغاز شد.وی گفت :با
توجه به این که بیش از 10سال نوسازی و بازسازی فضا و
تجهیزات در این کشــتارگاه انجام نشده بود اگر اقدامات
اصالحیکهاکنوندرحالانجاماست،صورتنمیگرفت
دچارمشکالت زیادی برای تولید گوشت قرمز بهداشتی
می شدیم.معاون دادستان مشهد با اشاره به این که برای
تاثیرگذاری قانون در برابر تخلفاتــی مانند ذبح غیر مجاز
و غیر بهداشتی باید قوانین بازنگری شــود ،گفت :تاکید
دستگاه قضایی بر پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه است
که باید توسط دستگاه های نظارتی انجام شود.

کاهشاتکابه«تخلففروشی

»

ارسالمیشود.ویمیافزاید:بررسیکمیسیونها
تقریبا در حال پایان است و از روز چهارشنبه (دیروز)
بررســی های کمیســیون تلفیق آغاز شــد.گندمی
تصریح می کند :در اولین جلســه ،بحث درآمدها در
دستور کار قرار داشــت و کدهای درآمدی را بررسی
کردیم ،در این زمینه مجموع نقدهایی را که تاکنون
به ما رســیده است ،بررســی کردیم ،چه آن هایی که
به صورت پیام کوتاه یا متــن های تحلیلی روی آلبوم
بودجه شهرداری نوشته شــده اند و چه موارد دیگر،
گزارشروزنامه«خراسانرضوی»راهمکارشناسان
کمیســیون برنامه و بودجه بررســی کرده اند که در
نهایتخروجیهمهنقدهارابهکمیسیونتلفیقمی
آورندوبعدازآن،برایکدهایدرآمدیتصمیمگیری
میشود.ویمیافزاید:آنچهازسویشمادرروزنامه
نقد شــده بود ،الیحــه پیشــنهادی شــهرداری بوده
اســت که این الیحه در بخش های منابع و مصارف با
تغییراتیروبهروخواهدشدوپسازتصویبدرصحن
علنی،نظرشورادربارهبودجهاعمالخواهدشد.
وی درباره میــزان کاهش اتــکای بودجه به تخلفات
ســاختمانی نیز مــی گوید :نظــرات کمیســیون ها
دریافت شــده اما هنوز نظر کمیســیون تلفیق جمع
بندی نشــده اســت که قطعــی اعالم کنیــم کاهش
وابستگیدرآمدهایعمومیبهتخلفاتساختمانی

•تغییردرمنابعدرآمدیالیحهبودجه
شهرداری
بتولگندمیرئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورای
شهر مشــهد ،درباره آخرین وضعیت بررسی بودجه
 97شــهرداری می گوید :فرایند بررســی این گونه
اســت که ابتدا کمیســیون های تخصصی ،بررسی
برنامه ها و بودجه های حوزه خود را انجام می دهند
و درکمیســیون برنامه و بودجه نیز منابــع درآمدی و
بخش مصارف را که بخش عمده آن ،مصارف بودجه
ای جاری است ،بررسی می کنیم و مجموع بررسی
کمیسیونهایتخصصیبهکمیسیونتلفیقبودجه
می آید که ترکیبی از روسای کمیسیون ها و اعضای
کمیسیون برنامه و بودجه اســت .در این کمیسیون
بررسی های نهایی انجام و بعد به صحن علنی شورا

مدیر حقوقی و امالک راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد:

هشدار درباره خرید امالک واقع در 7پالک جنوب مشهد
دارای ســند عادی در این اراضی خــودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی
استان«،محمدرضاباغستانی»افزود:دولتدرپالک
هــای 191 -187-184-186-182-183و

مدیرحقوقــی و امــاک اداره کل راه و شهرســازی
خراســان رضــوی دربــاره خریــد و فــروش امالک و
اراضی واقع در  7پالک جنوبی مشهد هشدار داد و
گفت :شــهروندان از هر گونه خرید و فروش اراضی

خبر
سالمت

با هدف ارائه مشاوره و خدمات رایگان انجام شد

راه اندازی و آغاز به کار اتوبوس دیابت در مشهد
اتوبوس دیابت با هدف آگاهسازی و ارائه مشاوره
درباره دیابت به شــهروندان در مشهد راه اندازی
شــد و آغاز به کار کرد .بــه گزارش پایــگاه اطالع
رسانیشهرداریمشهد،اتوبوسدیابتباحرکت
در شــهر بــه شــهروندان مشــهدی آموزشهایی
ی کند .ایــن اتوبوس در
در زمینه دیابــت ارائه مــ 
بوستانها ،میدانهای اصلی شــهر و  ...مستقر
خواهــد شــد .در اتوبــوس دیابــت ،پزشــکان
و پرســتاران خدماتــی از قبیــل مشــاوره تغذیــه،
غربالگری ،تست قند خون ،نحوه تزریق انسولین
و فشار خون را به صورت رایگان به مراجعان ارائه
میکننــد .ایــن اتوبوس بــا همکاری شــهرداری
مشهد،کلینیکتخصصیدیابتمشهدوشرکت
نوونوردیسک پارس راهاندازی شده است.خلیل
ا...کاظمیمعاونخدماتومحیطزیستشهری
شهرداریمشهددرمراسمافتتاحاتوبوسدیابت
مشــهد اظها ر کرد :در برنامه جامعی که در دوره
پنجم شــورای اسالمی شهر مشــهد برنامهریزی
شد ،نگاه به ســامت شــهروندان به عنوان یکی
از ارکان ضــروری در برنامههــا تدویــن شــد .وی
با بیان این کــه معاونت خدمات و محیط زیســت
شــهری ،خدمات گســترده زیادی در شــهر دارد
و مســئولیت ســامت شــهروندان نیز بــه عهده
این مجموعه اســت ،افزود :با رشد شهرنشینی و
مهاجرتروستاییانبهشهرها،کالنشهرهادچار

آسیبهای شــدیدی شــدهاند ،این شهرنشینی
سبب دوری از تحرکهای جسمانی و در کنار آن
آلودگی شهرها ،ترافیک و اســترس شده که این
موضوع ســامت شــهروندان و زائران را به خطر
انداخته اســت بنابراین وظیفه خود دانستیم در
چارچوب این مشــکل که در ســطح شهری نمود
پیدا میکند و در شهر ما شکل گرفته ،قدمهایی
ی تصریح کرد :امســال در مشهد
برداریم.کاظم 
تاکنون ،حدود  75روز در سال  96هوای ناسالم
داشتیم که نســبت به سال گذشته رشــد زیادی
داشتهاستوبرسالمتشهرونداناثرمیگذارد.
ازآنجاکهدوعنصرذراتمعلقومنوکسیدکربن
نقشیمهمیدرموضوعدیابتومشکالتمربوط
به ایــن موضوع دارند ،به شــهروندان ایــن نوید را
میدهیم بــه علت نگرانیهــای دربــاره آلودگی
هوا و سالمت شهروندان،سرانه فضای سبز شهر
مشــهد را در اوایل ســال آینده به بیش از  15متر
برسانیم.وی با بیان این که اتوبوس دیابت مکمل
اقدامات شهرداری در حوزه سالمت است ،یادآور
شــد :بــه دلیــل سیاســتهایی کــه در چارچوب
فعالیتهای شورای اسالمی شهر مشهد در دوره
پنجم شکل گرفته است ،این آمادگی را داریم که
در حوزه سالمت شــهروندان و زائران هر اقدامی
را که تکمیلکننده فعالیتهاست ،با مشارکت و
همکاریبینمجموعههایمختلفنهادینهکنیم.

از 45بــه 40یا درصد دیگــری کاهش خواهد یافت
امانگاهشورادرکمیسیونتلفیقایناستکهمنابع
پایدارراافزایشوبخشدرآمدهایناپایدارراکاهش
دهیم».ویتاکیدمیکند:کمیسیونبرنامهوبودجه،
الیحه شــهرداری را نپذیرفته و تغییراتی را در منابع
درآمدیایجادکردهاست.

•قرارنیستبهرویهتخلففروشیمانند
گذشتهادامهدهیم
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد
تاکید می کند :در کمیسیون برنامه و بودجه اتکای
درآمدهای عمومی به تخلفات ســاختمانی کاهش
یافتهاست،البتهبراساسضوابططرحهایتفصیلی
جدید ،برخی از مواردی که تاکنون تخلف محسوب
می شده است براســاس ظرفیتی که طرح تفصیلی
اجازهدادهدیگرتخلفمحسوبنمیشودبلکهبرابر
ظرفیتطرحهایتفصیلی،درآمدکسبخواهدشد.
گندمی مــی گوید :پــروژه هایی مانند جهــان مال و
مشهدمالبدوناینکهمصوباتالزمراازکمیسیون
مــاده 5دریافت کنند و قانونمنــد کار را پیش ببرند،
با پرداخت جریمه تخلف ســاختمانی به شــهرداری
ســاخت و ســاز را انجام می داده اند ،عالوه بر این در
بسیاری از پروژه های مشارکتی گذشته حتی تغییر
 236دارای مالکیتاست ،ازاین رو توصیه میشود
مردمقبلازخرید،ازمالکیتنداشتندولتاطمینان
حاصــل و از هرگونــه خرید و فــروش اراضــی در این
مناطق جد ًا خودداری کنند.وی تاکید کرد :تمامی
معامالت بــر روی اراضــی متعلق بــه دولت وجاهت
قانونینداردوباعثتبعاتوضررمردمدرپیخریدو
فروش این اراضی خواهد شد .باغستانی با بیان این
که در صورت تصرف اراضی ملــی ،از طریق مجاری

کاربریملک(زمین)صورتنگرفتهوپروژهدرزمینی
اجراشدهکهکاربریدیگریداشتهاست.
وی تصریح می کند :از نظر ما این موارد تخلف بوده و
تخلفات عمده ای است که در گذشته صورت گرفته
استاماقرارنیستمااینرویهراادامهدهیمواگرقرار
استمجوزسرمایهگذاریبهبخشخصوصیواگذار
شودبایدبرایجاییمجوزصادرشودکهضوابططرح
هایتفصیلیاجازهمیدهد.
گندمی مــی گویــد :از نظر مــا ایــن مــوارد تخلفات
ســاختمانی ،تراکم فروشــی و خالف ضوابط عمل
کردناستوکسبدرآمدازاینطریقراقبولنداریم
و تصمیم داریم خارج از ضابطه طرح های تفصیلی،
تراکمنفروشیم.

•برایجلوگیریازتخلففروشی،شورای
عالیدرآمدراتعطیلکردیم
رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهشورایشهرمشهد
در پاســخ به این ســوال که آیا بعد از این ،دیگر شاهد
تغییر کاربری و تخلفات خــارج از ضابطه طرح های
تفصیلینخواهیمبود؟تاکیدمیکند:اگرقراربوداین
کار را انجام دهیم ،در گام اول ،ساختار این کار یعنی
شــورای عالی درآمد را تعطیل نمی کردیم اما چون
آن رویه را قبول نداشــتیم برای جلوگیری از «تخلف
فروشی»درشهرداری،شورایعالیدرآمدراتعطیل
کردیمالبتهادعانمیکنیمکهازاینبهبعدشهرداری
کامالبدونتخلففروشیاست.ویمیافزاید:البته
با توجه به تاکید شــورا و شــهردار ،اکنون شهرداری
در مســیر رعایت ضوابط قانونی قرار گرفته است و با
وجودشرایطسختمالیبرکسبدرآمدهایپایدار
تاکید داریم در حالی که می توانستیم مانند گذشته
ازهرپروژهچندصدمیلیاردتوماندرآمدکسبکنیم
و اگر چه به شدت فشــار مالی بر شهرداری زیاد بوده
و هر ماه حداقل به  94میلیاردتومان برای پرداخت
حقوق کارکنان و نگهداری شــهر نیاز داریم و تامین
بدون رعایت ضوابط کارسختی اســت ولی شورای
شهروشهرداریبررعایتضوابطقانونیتاکیددارند
وشهرداریهمتالشکردهاستآنرارعایتکند.
قانونی ،زمین تصرف شــده رفع تصرف می شود ،به
اراضیملیرفعتصرفشدهطیامسالاشارهکردو
گفت:طیسال 43، 96فقرهرفعتصرفانجامشده
که 35فقرهآنباحکمورایدادگاهبودهوهفتمورد
باحکمدادستانیاست.ویافزود:امسالدومیلیون
و  743هزار و  819مترمربــع از اراضی دولتی رفع
تصرفشدهکهارزشریالیآن 881میلیاردو652
میلیونو 580هزارریالاست.

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت:

سازمان غذا و دارو مکلف
به افزودن گیاهان دارویی
به داروهای رسمی شد

مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی وزارت بهداشت  ،درمان
و آموزش پزشــکی گفت :در ماده  72قانون برنامه ششــم
توسعه،سازمانغذاوداروموظفبهافزودنگیاهاندارویی
بهداروهایرسمیشدهاست.
بهگزارشخراسانرضوی«،محمودخدادوست»درحاشیه
کنفرانسبینالمللیعلومکشاورزی،گیاهانداروییوطب
سنتی که درمشهدبرگزار شد ،در جمع خبرنگاران با بیان
این مطلب افزود :بر اساس قانون ،افرادی که می خواهند
دردرمانمداخلهکنندبایدپزشکباشندالبته افرادزیادی
درطبایرانیدارایتجاربیهستندواگراینافرادبخواهند
ادامهفعالیتدهند،بایدبراساسآییننامهوزارتبهداشت
ارزیابی شــوند و در ســامتکده ها و با مســئولیت پزشــک
فعالیتکنند.متاسفانهبرخیافرادازباورهایدینیمردم
سوءاستفادهمیکنندووارداینحوزهمیشوند،ضمناین
کهآماریدرزمینهفعالیتاینافرادنداریم.
«محمد علی داوریار» رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان نیز
ضمن قرائــت پیام دکتــر زمانی رئیس دانشــگاه پیــام نور
کشــور اظهار کرد :ایده ها و طرح های خوبی در دانشــگاه
پیام نــور اســتان در زمینه فــراوری گیاهــان دارویی وجود
داردودرتالشهستیمازاینایدههابرایسالمتجامعهو
اشتغالدانشجویانبهرهبرداریکنیم.همچنین« مجتبی
مزروعی»رئیسجهادکشاورزیاستاننیزگیاهاندارویی
به ویژه محصول زعفران را ظرفیــت بزرگی در زمینه ایجاد
اشــتغال و افزایش صادرات بیان کرد و افزود :پایه اقتصاد
خیلی از کشــورها بر اســاس گیاهــان دارویی اســت ولی
متاســفانه در چند دهه اخیر  ،دولت ها به معنــای واقعی از
بخشکشاورزیحمایت نکردهاند«.ابراهیمی» جانشین
ستاد توســعه گیاهان دارویی کشور و دیگر ســخنران این
مراسم،بهجایگاهگیاهانداروییدراسنادباالدستیکشور
اشاره کرد و افزود :ما با صادرات مواد اولیه گیاهان دارویی
وخامفروشیمخالفهستیمودراینزمینهازسالگذشته
برای فراوری گیاهان دارویی ،ستاد و کمیته هایی تشکیل
شده اســت«.احمدی زاده » رئیس بنیاد نخبگان استان نیز
به تشکیل کارگروه گیاهان دارویی در بنیاد نخبگان استان
اشارهکردوافزود :نقشهراهاستانیاینکارگروهدرحالتهیه
است و از نخبگانی که طرح های دانش بنیان و اقتصاد محور
داشتهباشند،حمایتمیکنیم«.محمدعلیکریمی»معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه پیامنور کشــور نیز در این مراسم
گفت:ایران دارای تنوع ظرفیتی بســیاری است که گیاهان
دارویی از جمله آنها محســوب میشــوند و خراسان بزرگ
نیز مجموعه عظیمــی از ظرفیتهــا را داراســت و به تنهایی
می تواند کل کشور را مدیریت کند.وی تصریح کرد :ما سال
گذشته 400میلیون دالر صادرات گیاهان دارویی داشتیم
که زعفران بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده است.
اما هدف گذاری و برنامهریزی شــده است که این مبلغ به دو
میلیارددالربرسد«.رسولیان»سرپرستمعاونتاقتصادیو
سرمایهگذاریاستانداریخراسانرضوینیزدراینمراسم
اظهارکرد:ازیکمیلیاردو 600میلیوندالرصادراتاستان،
40درصدمحصوالتوابستهبهبخشکشاورزیاست،ضمن
این که آمار صادرات ســال گذشــته اســتان نشــان می دهد
گیاهانداروییبخشقابلتوجهیرابهخوداختصاصداده
است«.محمدباقررضایی»رئیساتحادیهانجمنهایگیاهان
داروییکشوردرجمعخبرنگارانبابیاناینکهدرهیچجای
کشور ،داروخانه گیاهی وجود ندارد ،تصریح کرد :ما مقابل
داروخانههایموجودنیستیمومکملآنهاهستیم.

