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هشدار دادستانی درباره رهاسازی
پسماندهای پزشکی در شهر

معاون دادستان مشهد با ارسال نامهای به رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مشهد درباره رهاسازی پسماندهای پزشکی
دربرخینقاطشهرهشدارداد.بهگزارشفارس،دربخشی
از این نامه آمده اســت« :همچنان در مواردی مشاهده می
شــود پســماندهای ناشــی از مراقبتهای پزشــکی که به
عنوان پسماند پزشکی ویژه تلقی میشود ،در برخی نقاط
شــهر بدون بیخطرســازی رها شــده که میتوانــد تهدید
جدیعلیهبهداشتوسالمتعمومیتلقیگردد.انباشت
پســماندهای بیمارســتانی و پزشــکی در معابــر عمومی و
فضای باز یا ســوزاندن آن ها مطابق ماده  ۲۰قانون هوای
پاک ممنوع اســت و در صورت مشاهده مشــمول ماده ۱۹
قانون مجازات اســامی میشــود و همچنین مطابق ماده
 ۱۳قانونمدیریتپسماند،مخلوطکردنپسماندپزشکی
با سایر پسماندها و حتی تخلیه و پخش آن ها در محیط نیز
ممنوع اســت .مطابق ماده  ۳آییننامه مدیریت زبالههای
بیمارستانی آن دانشگاه مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و
روشهای مصوب در جهت مدیریت موضوع بوده و سازمان
نظام پزشکی نیز بر اساس اساسنام ه آن تکلیفی را در جهت
حفظ حقوق جامع ه پزشکی داشته که تاکنون اقدام موثری
از ســوی آن ســازمان نیز گزارش نشــده اســت».در بخش
دیگری از نامه آمده است« :طبق ماده ۷مدیریت پسماندها
که بیخطرســازی پســماندهای غیرعادی با تولیدکننده
است ،در جهت دسترســی به اهداف مشخص در ضوابط و
روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته
به آن در راســتای حفظ ســامت عمومی و محیط زیست و
اطمینان از اجرای مناسب در مدیریت این نوع از پسماندها
و ایجاد روی ه مناسب برای کاهش تولید پسماند و زبالههای
بیمارســتانی و پزشــکی و نحــوه حمــل ،نگهــداری و دفع
مدیریتشدهآنباهمکاریادارهکلحفاظتمحیطزیست
وحوزه معاونت خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری
مشهداقدامشود.درپایاناردیبهشتماه،مدیرکلسازمان
حفاظت محیط زیست استان براســاس ماده  ۶۸۸قانون
مجازات اســامی و مــاده  ۱۶قانون مدیریت پســماندها،
متخلفان را به دادسرا معرفی میکند».

اجرای طرح پایش سالمت
در برخی از نقاط مشهد
مرکزبهداشتشمارهسهمشهدبهمناسبتهفتهسالمت
درنظرداردطرحپایشسالمتعمومیرادربرخیازنقاط
مختلف شــهر مشــهد اجرا کند .اندازه گیری فشــارخون
 ،تست ســریع ایدز  ،تست سریع تشخیص ســرطان روده
بزرگ  ،بررســی وضعیت تغذیه و نمایه توده بدنی  ،ارجاع
برای تشکیل پرونده الکترونیک سالمت و ویزیت رایگان
پزشــکان متخصص (در صورت نیــاز) ،از جمله خدماتی
اســت که در این طــرح ارائه می شــود .به گــزارش روابط
عمومی مرکز بهداشــت شــماره سه مشــهد ،این طرح در
برخی از نقاط شهری مشهد از جمله تقاطع خیابان احمد
آباد و بولوار کالهدوز ( مقابل هتل هما ) که از معابر پرتردد
اســت ،در قالب ایســتگاه و پایگاه بهداشــتی با همکاری
شــهرداری منطقه  1و کالنتری  16احمد آباد  ،طی دو تا
سه روز از دوشنبه یا سه شــنبه این هفته  ،توسط سه مرکز
بهداشتی قائم (عج )  ،سلمان و ایثارگران به اجرا گذاشته
خواهد شد.

در مراسمی با حضور مدیران کشوری و
استانی انجام شد

تجلیل از مددکاران نمونه استان

دبیر کارگروه نجات کشف رود از حذف اعتبار  5میلیاردی در آخرین روزهای سال  96خبر داد

«نه»نوبختبهبختکشفرود

گزارش خبری
بهبودی نیا

«در روزهای پایانی ســال گذشته ،مبلغ پنج میلیارد
تومان از اعتبار  160میلیاردی طرح ســامان دهی
کشــف رود توســط محمدباقر نوبخت معاون رئیس
جمهورحذفشد».اینخبریاستکهعلیمیرزایی،
دبیرکارگروه نجات کشف رود به «خراسان رضوی»
اعالم می کند؛ خبری کــه از امضای نوبخت بر بخت
بدکشفرودحکایتمیکند.
این خبــر در حالی مطرح می شــود که ایــن روزها
طرح ســامان دهی کشــف رود به دلیل مشــکالت
بودجــه ای متوقف شــده و بیم بازگشــت شــرایط
گذشته به این منطقه جدی شده است.

•به استان های دیگر بودجه دادند،
بودجه کشف رود را حذف کردند!

علیمیرزایــی دبیر کارگــروه نجات کشــف رود در
این باره بــه «خراســان رضــوی» می گوید :از ســه
ســال و نیم پیش تــا ســال  1395فقــط مبلغ14
میلیــارد تومــان بــه تمامــی حــوزه هــای مرتبط با
موضوع کشــف رود پرداخت شده اســت که از این
مبلغ تنها حدود هفــت میلیارد تومان به ســازمان
آب منطقه ای سپرده شــد و از آن زمان برای ادامه
کار هیچ اعتباری نیامده است .البته سال گذشته
پنج میلیارد تومان از اعتبــار  160میلیارد تومانی
مصوب ســفر ریاســت جمهــوری به ســامان دهی
کشف رود اختصاص داده شده بود که متاسفانه در
روزهای آخر اسفند توسط نوبخت رئیس سازمان
برنامــه و بودجه کشــور حذف شــد؛ در صورتی که
پروژه هایی در اســتان های دیگر وجود داشت که
اعتبارات بــه آن ها داده شــد ولی در پروژه کشــف
رود که پروژه ای حیاتی در کشــور است ،اعتبارات
حذف شد.
وی دربــاره پرداخــت بدهــکاری  11میلیاردی به
پیمانکاران نیز می گوید :ما همچنان به پیمانکاران
بدهکاریــم و تقریبا تمــام فعالیت ها متوقف شــده
است و هم اکنون به دلیل بی پولی نمی توانیم هیچ
کاری ازپیش ببریم و سال گذشــته هم فقط 150
میلیون تومان از محل اعتبارات استانی به ما داده

شد که از این مبلغ برای اجرای برخی اقدامات کال
 30میلیون بــه ما داده انــد و در کل می توان گفت
هیچ اعتباری برای ما نیامده است.

•اعتبارات امسال تامین نشود ،منتظر
خطرات ناگواری برای کشف رود باشید
وی تصریح می کند :این پروژه یکــی از پروژه های
مهم و چند منظوره در سطح کشور است و اگرهمه
با هم در کنــار نماینــدگان مجلس  ،اســتانداری و
وزارت نیــرو تــاش کنیم احتمــال این کــه بخش
زیــادی از ایــن اعتبــار تامین شــود ،هســت و بنده
به عنــوان دبیــر کارگروه نجــات کشــف رود اعالم
می کنم که اگر این اعتبارات امسال تامین نشود،
خطرات ناگواری کشــف رود را تهدید می کند و با
صد میلیون و پانصد میلیون مشــکلی از کشف رود
حل نمی شود.
وی می افزایــد :درصورتــی که تامیــن اعتبار الزم
صورت نگیرد ،خطرات زیــادی این پروژه را تهدید
می کند و در آینده ای نه چندان دور کشــف رود به
حالت قبل باز خواهد گشــت و تمــام اقداماتی که
تا امروز انجــام داده ایم ،بی ثمر بــوده و باید دوباره
از نقطــه صفر شــروع کنیم ،متاســفانه هــم اکنون
سامان دهی کشف رود کامال متوقف شده است .

•تهدیدها

وی درباره خطرات اجرا نشدن طرح سامان دهی
کشف رود می گوید :اگر اعتبارات پرداخت نشود،
اولین تهدید متوجه نیروهای گشت و نظارت است
و با عدم فعالیت این گشت ها ،دوباره برداشت های
غیرمجاز در پایین دست کشف رود انجام می شود.
وی می افزاید :ســاخت پل هایی که برای مدیریت
ســیالب ها در نظر گرفته شــده متوقف می شود و
سیالب خسارات جبران ناپذیری را در فصل های
پر بارش ایجاد خواهــد کرد و مشــکالت زیادی به
صورت زنجیروار به وجود می آید.

•حال کشف رود از زاینده رود و دریاچه
ارومیه وخیم تر است

دبیر کارگــروه نجات کشــف رود تاکید مــی کند:
متاســفانه بــه مهــم تریــن پــروژه اســتان کــه همه
مســئوالن به اهمیــت آن اذعان دارنــد ،بی مهری
می شود .این پروژه نیازمند توجه بیشتر مسئوالن
استان و کشور است ،حال و روز کشف رود از زاینده
رود و دریاچه ارومیه وخیم تر است و مسئوالن باید
کشف رود را دریابند.

•استاندار :امیدواریم!

استاندار خراسان رضوی نیز روز گذشته درحاشیه

بازدید از تصفیه خانه شــماره  5مشــهد در گفت و
گو با «خراســان رضــوی» گفت :اعتبــارات مربوط
به کشــف رود درســال های اخیر به صــورت قطره
چکانــی تامیــن مــی شــد و امیدواریــم بــا تامیــن
باقی مانــده ایــن اعتبــارات بتوانیم رونــد تکمیل
سامان دهی کشــف رود را ادامه دهیم .وی افزود:
البته در مجموع کاری که امروز انجام شــده بزرگ
تر از چیزی است که ما بخواهیم آن را در عدد و رقم
بیاوریم و بعضی از پروژه های این مسیر ،طرح های
بی نظیری است که در کمتر کشوری ،شاهد انجام
آن هستیم.
علیرضا رشــیدیان تصریح کرد :برای سامان دهی
کشف رود به دلیل اهمیت موضوع ،تمامی ارگان
ها وارد عمل شدند که این همکاری گروهی نتایج
مطلوب زیادی داشــت ،کنترل سیالب اخیر یکی
از آن هاســت که در نتیجه بارندگی ها ایجاد شد و
چنان چه تخلیه کشف رود به موقع انجام نمی شد،
بدون شــک خســارات زیادی به منازل مســکونی
وارد می شد.
وی در ادامه درباره پیگیری تخصیص بودجه ملی
بــه کشــف رود گفــت :امیدواریم با تامین قســمت
باقی مانــده از اعتبــارات مربوط به کشــف رود در
سال جاری ،شاهد اتفاقات خوشــایندی در آینده
نزدیک باشیم.
وی همچنیــن در مراســم بازدیــد از تصفیــه خانه
فاضالب شــماره  5مشــهد ،با اشــاره به میزان کم
بارش ها در ســال گذشــته گفت :امسال به نسبت
ســال گذشــته  44درصد کســری بارش داریم که
در این زمینه برای مدیریت برداشــت ها و افزایش
بهــره وری آب اقداماتی در حال انجام اســت که از
آن جملــه بهــره وری از تصفیــه خانه هاســت که از
پساب های تصفیه شده در این تصفیه خانه ها برای
صنعت و فضای سبز مشهد استفاده خواهد شد.
وی افــزود :در زمینــه پیــش بینی هــای الزم برای
تامین آب شــرب نیــز اقداماتی انجام شــده اســت
کــه البته تمام مــردم و کشــاورزان و فعــاالن حوزه
صنعــت باید بــا مصــرف بهینــه آب کمــک کنند تا
مشکالت پیش رو در ســال جاری را مدیریت کنیم
و تمام همــکاران ما نیز در تالش اند تا این مشــکل
را حل کنند.

طی مراســمی از  30مددکار نمونه ســازمان بهزیستی،
کمیته امداد ،ســازمان زندان ها و دانشگاه علوم پزشکی
مشهد تجلیل شــد .به گزارش «خراســان رضوی» ،فریبا
درخشاننیا مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان
سازمان بهزیستی کشور ،شامگاه پنج شنبه در این مراسم
با عنوان همایش مشــترک بین دســتگاه هــای مرتبط با
مسائل اجتماعی که در مشهد برگزار شد ،با بیان این که
ســازمان بهزیســتی به صورت جدی از حقوق مددکاران
حمایت می کنــد ،تصریــح کرد :شــعار امســال پایداری
اجتماعی با تمرکــز بر نهاد خانــواده انتخاب شــده که با
توجه به افزایش مسائل و کمبود امکانات در کل دنیا شعار
مناسبی است و ما نیز شــعار «مددکار اجتماعی و ارتقای
پایداری اجتماعی بــا تمرکز بر نهاد خانــواده» را انتخاب
کرده ایم چرا که خانواده نهاد ابتدایی در جامعه بوده و از
زمان خلقت خانواده مطرح است.

•سند سالمت اجتماعی در حال تدوین است

وی افزود :بــا توجه بــه این که ســازمان بهزیســتی طبق
بند  ۵۹برنامه ششــم توسعه ،متولی ســامت اجتماعی
اســت ،باید برنامهریزی دقیق در این زمینه انجام و حتی
برخی برنامهها به روزتر شود .در این زمینه سند سالمت
اجتماعی در حال تدوین است و امسال به همه استان ها
ابالغ می شود ،ضمن این که این طرح به عنوان پایلوت در
خراسان رضوی اجرا خواهد شد.

•طرح مداخالت قبل از طالق نمونه موفق در
کشور

درخشان نیا در ادامه صحبت هایش به کاهش طالق در
استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت :طرح مداخالت
قبل از طالق که بیش از سه سال است در خراسان رضوی
انجام می شود ،به کاهش طالق در این استان انجامید و
سال گذشته این طرح در  10استان کشور اجرا شد و قرار
است امسال در تمام اســتان ها اجرایی شود.سید کمال
حسینیمدیرکلامورفرهنگیواجتماعیاستاندارینیز
در این جلسه به آسیب های اجتماعی در جامعه اشاره کرد
و گفت :خیلی از آسیب های اجتماعی ناشی از مشکالت
اقتصادی نیست بلکه ناشی از بی توجهی به قوانین است.
حمیدرضا پور یوســف مدیر کل بهزیســتی اســتان نیز از
چالش های مددکاران در جامعه گفت و یادآور شد :هنوز
جایگاه مددکاران به خوبی در جامعه معرفی نشده است،
همچنین اگــر تمامی مدیران دیدگاه اجتماعی نداشــته
باشــند ،آســیب های اجتماعی تنها با کمــک مددکاران
برطرف نخواهد شد.حبیب ا ...آســوده مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی (ره) خراسانرضوی که دیگر سخنران
اینمراسمبودنیزتوانمندسازیمددجویانراازمهمترین
وظایف مددکاران بیان و اظهار کرد :این توانمند ســازی
باید با شــناخت صحیح از مددجو و با مشارکت جدی و نه
اجباری مددجو انجام شود.
در حاشیه

* با این که اعالم شــده بود این مراسم ســاعت  18برگزار
خواهدشداماآغازآنباتاخیربیشازیکساعتهمواجهشد.

