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رفع محرومیت با توانمندسازی
نیازمندان محقق میشود

بیانیهشورایشهردرپیشهادت
آتشنشانفداکار«حسنپوراکبر»
شورای اسالمی شهر مشهد مقدس در بیانیهای شهادت
آتش نشان فداکار «حسنپور اکبر» را تسلیت گفت .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی شورای اسالمی شهر مشهد،
در قسمتی از ایــن بیانیه آمــده اســت :خبر کــوچ ملکوتی
آتشنشان عزیز و دریادل دیارمان شادروان «حسن پوراکبر»
که پساز سپری کردن دورههــای سخت درمان ،به دیدار
خالق خود شتافت روح و جانمان را سوگوار این ضایعه کرد.
چنین انسانهایی که فرزندان خ َلف و اسطورهای این خاک
و مردمانش هستند ،مایه فخر و مباهات این کشور خواهند
ماند و بیتردید یاد و نام ،شجاعت و فداکاری این اهورامرد
که برای نجات جان و مال همشهریان خویش ،جان خود
را درکف دست گرفت و شجاعانه به دل آتش زد؛ از خاطر
همکاران ایشان و عموم شهروندان قدرشناس و قهرمانپرور
این دیار نخواهد رفت ،شورای اسالمی شهر مشهد مقدس،
شهادت این سرباز فداکار را صمیمانه به خانواده ایشان،
همکاران و عموم شهروندان تسلیت میگوید.

مدیرگروهبهداشتمحیطدانشگاهعلوم
پزشکیمشهداعالمکرد

ممنوعیتتولیدزولبیایرنگی

مدیرگروهبهداشتمحیطوحرفهایدانشگاهعلومپزشکی
مشهد با تأکید براینکه اســتفاده از هرگونه رنگ در تولید
زولبیا ممنوع است ،گفت :تاکنون تخلفی در این زمینه در
مشهد مشاهده نشده است..به گزارش خبرگزاری صدا و
سیما ،علیاصغر حسنی با بیان اینکه قنادیهایی که در
سالگذشتهدرتولیدزولبیاازرنگاستفادهکردند،امسال
اجازه تولید ندارنــد ،افزود :در ســایر قنادیها نیــز در این
خصوص خوداظهاری کرده و نمونههایی برای آزمایش در
اختیارهمکارانماقرارمیدهند.

کاهش چشمگیر تعداد کانون های سالک در مشهد
گزارش

رفیع طلب

هرســال با نزدیک شــدن به فصل تابســتان و گرم
شــدن هوا ،شــاهد افزایش شــیوع بیماری سالک
هســتیم .ناقل ایــن بیمــاری پشــه خاکی اســت و
محیط مناســب برای رشــد آن ،مکان هایی اســت
کــه به ســازی نشــده اند و در آن زبالــه و نخالــه دپو
می شــود .این بیماری در ایران و افغانستان بیشتر
دیده می شود و ســیر درمانی اش معموال بین دو تا
هشــت ماه اســت ،اما در مواردی حتی تا یک سال
به طــول می انجامد .طبــق آخریــن آمارهــا که در
ســال  91اعالم شــد ،خراســان رضوی رتبه ششم
این بیماری را در کشور داشــته که  55.22درصد
آن فقط در مشــهد مشــاهده شــده اســت و همین
میزان ،حــاد بودن این موضوع و توجه بــه آن و ارائه
راهکار و اقدامات پیشــگیرانه را بیش از پیش مورد
تاکید قرار می دهد .در این میــان خبرهای خوبی
هم از وضعیت سالک در مشــهد به گوش می رسد؛
این کــه با اقدامــات پیشــگیرانه مدیریــت خدمات
شهری شهرداری مشهد در مناطق مختلف شهر به
خصوص مناطقی که به عنوان کانون های ســالک
مطرح اســت ،گام هــای کاربــردی و مهمــی برای
کاهش کانون هــای ســالک در مشــهد و در نتیجه
ریشه کنی این بیماری در شهر انجام شده است؛ آن
طور که معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی
مشهد اعالم کرده است ،ســالک در مشهد کاهش
چشــمگیری داشــته و طی ســال های آینــده دیگر
خبری از کانونهای سالک در مشهد نخواهد بود.

•کاهش کانون های سالک در مشهد

عکس تزیینی است

استاندار خراسان رضوی گفت :رفع محرومیتها با ایجاد
اشتغال و توانمندی نیازمندان برطرف میشود .به گزارش
مهر ،علیرضا رشیدیان در دیدار با تعدادی از خانوادههای
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) درمشهد اظهار
کرد :خوشبختانه این نهاد فرصتی را برای خیران فراهم
کرده تا بتوانند در سنت کمک به نیازمندان و مستمندان
مشارکت داشته باشند .وی در ادامــه با اشــاره به لزوم
کمک به نیازمندان گفت :میتوان از ظرفیت خیران در
بخشهای مختلف برای حمایت از کودکان تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده کرد تا بخشی از
نیازهای آنان تامین شود .وی همچنین در حاشیه حضور در
جمع تعدادی از مددجویان کمیته امداد امام (ره) استان به
برنامهریزی برای مشارکت کارکنان ادارات و فرمانداریها
در سرپرستی ایتام اشاره کرد و افزود :امسال برنامهریزی
شده از ظرفیت نیروها اعم از کارکنان و مسئوالن خیر در
ادارات ،دستگاهها و فرمانداریها برای سرپرستی کودکان
بیسرپرست کمیته امــداد امام (ره) بهره گرفته شود .به
گزارش پایگاه اطالعرسانی استانداری خراسان رضوی.
رشیدیان افــزود :این برنامه به منظور استفاده از ظرفیت
انسانهای نیکوکار در ادارات و دستگاههای دولتی و
فرمانداریها ست و بدین منظور کودکان تحت پوشش این
نهاد که شرایط الزم را دارند برای سرپرستی معرفی میکند
و هر یک از ادارات و مسئوالن تعدادی از این فرزندان را به
سرپرستی میپذیرندتا با تامین بخشی از نیازمندیهای
آنان در این کار خیر شریک شوند.

گزارشی از اقدامات مدیریت خدمات شهری شهرداری برای ریشه کنی سالک در مشهد

کانون هــای ســالک در مشــهد را اطالع رســانی
نمی کنیــم چون در صــورت اطالع رســانی اذهان
عمومیدچارتشویشمیشودازاینروممکناست
آثار ســوء بر جای بگذارد .وی می افزاید :ما در کنار
حفظ سالمتی مردم ،حافظ امنیت روانی آن ها نیز
هستیم و زمانی که مسئلهای را بزرگ نمایی کنیم،
در واقع امنیت روانی خدشــه دار می شود و با بیان
این قضیه به خودمانلطمه میزنیم.

•تا چند سال آینده مشهد دیگر کانون
سالک نخواهد بود

مراکز می شــوند پذیرش می شــوند و بعــد از انجام
آزمایشها ،سیر درمانی آنها آغاز میشود ،درمان
براساس نوع زخم و تعداد زخم صورت میگیرد و به
سه روش سیستمیک ،موضعی و کرایوتراپی (سرما
درمانی) انجام میشود.
صادقی دربــاره اقدامــات الزم برای پیشــگیری از
ســالک نیز اظهار می کنــد :اجتناب از انباشــتن و
ریختن زبالــه و نخاله های ســاختمانی ،مبــارزه با
جوندگان در ســالک نوع روستایی ،پوشاندن زخم
و اســتفاده از تــوری و پشــه بند بــرای جلوگیری از
گزش حشرات به پیشــگیری از این بیماری کمک
قابــل مالحظــه ای می کنــد .وی یادآور می شــود:
شهرداری اقدامات خوبی برای پیشگیری و مقابله
با بیماری سالک انجام داده و به صورت خانه به خانه
به مناطقی که کانون سالک اســت مراجعه کرده و
ضمن آموزش بــه افراد ،امکاناتی نظیر پشــه بند به
آنها ارائه کرده است که اقدامات انجام شده در این
زمینه را باید از شهرداری جویا شوید.

برای بررسی وضعیت بیماری سالک در مشهد ابتدا
با مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر
واگیر معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
مشــهد گفت و گــو می کنیم کــه وی در ایــن زمینه
می گوید :کانون های ســالک در مشهد همه ساله
از طریــق مراکز بهداشــت بــه شــهرداری ها اعالم
می شــود که امســال تعداد این کانون ها نسبت به
ســال های قبل کمتر شــده و حتی مــوارد بیماری
نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
دکتر محمد جعفر صادقی در پاســخ به این ســوال
کــه در مشــهد چه تعــداد منطقه بــه عنــوان کانون
سالک شناسایی شده اســت ،می گوید :آمار تعداد

دکتــر صادقــی تصریــح می کنــد :خوشــبختانه
امســال ســالک در مشــهد کاهــش یافته و تــا چند
سال آینده مشــهد کانون این بیماری نخواهد بود.
مدیر پیشــگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر
دانشگاه علوم پزشــکی مشــهد در خصوص مراکز
درمان سالک در استان می گوید :در سطح استان
 14مرکز و در مشــهد حدود هشــت مرکــز ،درمان
رایگان ســالک را بر عهــده دارند که مرکــز ویال در
خیابان فکوری ،صفاری در بولوار هاشمیه ،نجفی
در ســرافرازان و مرکز شــهید احمدی در چهارراه
ابوطالب نمونههایی از این مراکز هستند.
وی می افزایــد :بیمــاران از لحظه ای کــه وارد این

در ادامه با مدیر خدمات شــهری شهرداری مشهد
گفت و گو و اقدامات انجام شــده توسط شهرداری

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری مشهد:

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری
مشهد دربــاره تعطیلی پــارک ریحانه در روزهــای
جمعه گفت :در پــارک ریحانه یکسری تعمیرات
وکارهایی که خانم ها نمی توانند انجام دهند و باید

توسط آقایان صورت گیرد در روزهای جمعه انجام
می شود و به همین دلیل این پارک روزهای جمعه
تعطیل است .به گزارش ایسنا ،احمدرضا سالمی
درخــصــوص توسعه پــارک هــای بــانــوان در مشهد

پارک ریحانه روزهای جمعه به
دلیلتعمیراتتعطیلاست

•انجام اقدامات پیشگیرانه شهرداری در
 12منطقه مشهد

مشــهد برای مقابله با بیمــاری ســالک را پیگیری
میکنیم.
علیرضا صحراگرد از اقدامات انجام شده در مناطق
دوازده گانــه مشــهد می گویــد و یادآور می شــود:
شــهرداری مشــهد در تمــام مناطــق دوازده گانــه
اقدامــات پیشــگیرانه مختلفــی شــامل برگــزاری
کالس هــای آموزشــی ،جمــع آوری حیوانــات
موذی ،پاک سازی زمین های رها شده ،الی روبی
کانال های سرپوشــیده ،جمع آوری خاک و نخاله،
آهک پاشی کانال ها ،تســطیح و شن ریزی اراضی
بایر ،جمع آوری ســگ های ولگــرد و ...انجام داده
است.
او از مناطــق 6 ،3و 9به عنوان کانون های ســالک
در مشهد یاد می کند و درباره اقدامات انجام شده
توسط شهرداری برای مدیریت و پیشگیری از شیوع
سالک در این مناطق می گوید :در منطقه 3مشهد
طی ســال  18 ،96هزار و  520تن خــاک و نخاله
جمع آوری شد و عالوه برآن اقدامات دیگری نیز در
این منطقه انجام شده که شامل پاک سازی اراضی
بایر تا عمق 20متر به میزان یک میلیون و هشتصد
و بیســت و پنج هزار مترمربع ،عملیات آهک پاشی
زیر مخازن هزار و  100لیتری و دیوارهای مخروبه
و الی روبی جوی ها ،کانال ها و مسیل های منطقه
است.
مدیــر خدمات شــهری شــهرداری مشــهد یــادآور
می شــود :در منطقه 6نیز بــه عنوان یکــی دیگر از
کانون های سالک مشــهد ،اقداماتی انجام شد که
شــامل  70مورد جمع آوری سگ های ولگرد25 ،
مورد برخــورد بــا دامداری هــای غیرمجــاز ،چهار
هزار و  500تن جمــع آوری خــاک و نخاله700 ،
مــورد اخطاریه دفــع غیربهداشــتی فاضالب10 ،
مورد به سازی و آهک پاشی کانال های جمع آوری
آب های سطحی و  330مورد شســت و شو و آهک
پاشی گاریهای گالوانیزه  1100لیتری است.
صحراگرد درباره اقدامات انجام شــده در منطقه
9مشــهد نیز می گوید :تســطیح اراضی به منظور
پیشــگیری از ســالک به میزان  295هــزار و 59
مترمربع ،جمــع آوری  781قالده ســگ ولگرد،
آهک پاشــی  13هزار و  241مترمربع از سطوح
مخازن و دیوارها و شناســایی و اقدام پیشــگیرانه
ســالک به میزان  643مــورد ،از جملــه اقدامات
انجام شده در منطقه 9مشهد به منظور پیشگیری
از سالک است.
تصریح کرد :در حال بررسی این موضوع هستیم؛ به
طور مثال ایجاد پارک بانوان در پارک های وکیل آباد
و بهار مدنظر ماست امــا هم اکنون پـــروژه ای که
قطعی شده باشد ،نداریم.

معاون سازمان مدیریت حمل و نقل و بار
شهرداری مشهد بیان کرد

خسارت ساالنه 1400میلیاردی
تردد خودروهای سنگین به
زیرساختهای شهری

معاون اجرایی ســازمان مدیریت حمل و نقــل و بار درون
شــهری و حومه شــهرداری مشــهد گفت :به دلیــل تردد
خودروهای ســنگین در معابــر ،ســاالنه  1400میلیارد
تومان به زیرساخت های شــهری خسارت وارد می شود.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه  4مشــهد،
اســد ا ...ابراهیــم زاده در جلســه هم اندیشــی شــهردار
منطقه 4با مسئوالن سازمان حمل و نقل بار درون شهری
و حومه شــهرداری مشــهد ،پــارک و توقــف خودروهای
ســنگین در حاشــیه معابر را برابر قانون ممنوع دانست و
اظهار کرد :پنج توقفگاه برای خودروهای سنگین و نیمه
سنگین در سطح شهر احداث شده اســت و  14توقفگاه
بخش خصوصی نیز با مجوز الزم فعالیت دارند .همچنین
غالمرضا غالمی شــهردار منطقــه 4نیز در این نشســت
گفت :با توجه به بازگشــایی جمعه بازار شهید شوشتری
در انتهای بولوار پنجتن و تردد خودروهای سنگین و نیمه
سنگیندرمسیرجمعهبازارولزومتوقفترددخودروهادر
روزهای جمعه ،باید از طریق همکاری با سازمان مدیریت
حمل و نقل و بار درون شــهری و حومه شــهرداری مشهد
برنامه مشترکی در این زمینه اجرا شود.

رئیسکمیسیوناقتصادیوسرمایهگذاری
شورایشهرمشهد

تکریم سرمایهگذاران باید دستور
کار مدیریت شهری باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایهگذاری شورای شهر
مشــهد گفت :تکریم ســرمایه گذاران باید در دســتورکار
مدیریت شهری قرارگیرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شورای اســامی شهر مشــهد ،احمد نوروزی در نشست
با فعاالن اقتصــادی و مدیران روابــط عمومی و فرهنگی
شــهرداری با بیان این که تکریم ســرمایه گذاران باید در
دستورکار مدیریت شهری قرارگیرد ،اظهار کرد :بسیاری
از سرمایه گذاران در شهر مشهد پس از اجرای چند پروژه
ســرمایه گذاری از شــهر خارج می شوند و ســرمایه های
خود را به تهران یا کشــورهای دیگر منتقل می کنند .وی
با تاکید برلزوم پرهیز مجموعه مدیریت شــهری از اعمال
نگاههای بخشی به مسائل شهر افزود :نگاه جامعنگر باید
بربخشهای مختلف حاکم شود ،شورای پنجم نگاه واقع
گرایانه ای را به مســائل شهر دارد و ســعی کرده است در
تمام حوزه ها برنامه ریزی کند .وی با بیان این که نگاهی
در بدنه شــهرداری و جامعه شــکل گرفته که بســیاری از
جنبه های ســرمایه گذاری مــورد توجه قــرار نمی گیرد و
نگاه ها صرفا به ســود پروژه معطوف می شود ،افزود :این
موضوع سبب می شود که ســرمایه گذار احساس خوبی
راجع به سرمایهگذاری در شهر نداشته باشد .وی تصریح
کــرد :در بســیاری از مواقع شــاهدیم که شــخص خیری
مبلغی را به مجموعه یا موسســه ای اختصاص می دهد و
در رسانههای مختلف بازتاب مثبت بسیاری پیدا میکند،
حال کسی را تصور کنید که با سرمایهخود برای  500نفر
شغل ایجاد میکند و بستر زندگی عزتمندانه را برای آنان
به ارمغان می آورد که ما هیچ وقت به تکریم این اشخاص
نپرداختهایم.

