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همراه

نایب رئیسانجمن داروسازانکشورخبر داد:

یادداشت

اصناف

کمبود برخی داروهای سرطانی دراستان

کریمسلجوقی

این خط کشی های پر رمز و راز
خیابانها

شهریاری:تأمیندارو ازطریق وزارت بهداشتدرحال پیگیریاست

گزارش
عسکری

«قبــا داروهای ســرطانی راحــت پیدا می
شد و مشــکلی نداشــتیم .حاال برای تهیه
داروی «آدریا مایســین» باید دو هفته تمام
مشهد را بگردیم و به زحمت در بازار یافت
می شود .در بیمارستان امید هم این دارو
موجــود نیســت و بایــد از داروخانــه های
داخل شهر این داروها را تهیه کنیم .برای
برخی داروهای سرطانی دیگر هم وضعیت
به همین شــکل اســت .خواهش مــی کنم
رسیدگی کنید».
«داروهای سرطانی کمیاب شده ،در برخی
مــوارد داروهای مشــابه بــرای بیمــاران ما
اســتفاده می شــود .بــرای تأمیــن داروی
سرطانی فرزندم با مشکل مواجه شده ام.
مشکلی برای پرداخت بهای دارو ندارم اما
مســئله این است که به ســختی می توانیم
همین داروها را تهیه کنیم».
مدتی اســت عرضه برخی داروهای ســرطانی
بــا کمبــود مواجــه و تأمیــن دارو باعــث ایجاد
دغدغه هایی برای این بیماران و خانواده های
آن ها شده است .برای بررسی علت این کمبود،
دکتر «علیرضا شــهریاری» نایب رئیس انجمن
داروســازان کشــور به خراســان رضوی گفت:
گزارش کمبــود داروهــای ســرطانی و برخی
داروهای دیگر در خراسان رضوی برای معاون
وزیر بهداشت ارسال شده است.
وی ادامــه داد :پنج شــنبه نیــز بــرای پیگیری
کمبود برخی اقالم دارویی و از جمله داروهای
ســرطانی در اســتان ،جلســه ای بــا وزارت
بهداشت در تهران برگزار خواهیم کرد.

•کاهش قدرت خرید داروخانه های
استان
وی اظهار کرد :کاهــش قدرت خرید داروخانه
های عامل نیز عامل مهمی در کمبود داروهای
خاص است.
شهریاری با توضیح بیشتر در این باره بیان کرد:

عکس تزیینی است

در این که رعایت مقررات راهنمایــی و رانندگی یک الزام
عمومی برای تداوم نظم است هیچ شکی نیست اما به هر
حال الزام به رعایت این قانون فقط نباید برای شهروندان
باشدواگرقراراستمابهعنوانشهروندانقانونرارعایت
کنیم ،حتما باید الزامات و به قولی زیرساخت های آن نیز
فراهم باشــد .تا این جای ماجرا کامال مشــخص است اما
وقتی همین زیرساخت ها آن گونه که باید فراهم نیست،
دیگر نباید از مــا نیز توقع رعایــت برخی اصول را داشــته
باشند .کافی است ســری به برخی تقاطع ها ،میدان ها و
بسیاری از مسیرهای خط کشی عابر پیاده بزنید تا متوجه
کمبود و ضعف زیرساخت ها در شهر بشوید .هم اکنون در
برخی تقاطع های مشهد اگر چه دوربین و سیستم کنترل
هوشمند یا به قولی همان چراغ فرماندهی تعبیه شده که
اینسیستمباعبورازخطسفیدتقاطع،رانندههایخاطی
را جریمه می کند اما برای خیلی از ما تکلیف روش نیست
و نمی دانیم کجا باید توقف کنیــم .در چهارراهی که خط
عابر پیاده و خط توقف خودروها را هنگام قرمز بودن چراغ
ندارد یا این خط کامال پاک شده است ،تکلیف چیست و آیا
می توانیم به دوربین ها حالی کنیم که شماره خودروی ما
را بر ندارند؟! شاید استفاده از مواد مرغوب تر با ماندگاری
بیشتر بتواند قدری این شرایط را تغییر دهد یا حداقل در
تقاطع ها و مســیرهای پرتردد ،فواصل خط کشی منظم
تری اعمال شــود .نمی دانم برنامه تجدید خط کشــی در
تقاطعهایشلوغبراساسچهزمانبندیپیشمیروداما
هر چه هست ظاهرا خیلی تابع برنامه مشخصی نیست که
اگربودحتماشاهدچنینوضعیتیدربرخیمعابرنبودیم.
قصه این کمبود البته فقط مربوط به تقاطع ها نیست ،در
برخی خیابان هــا و بولوارهای پرتردد نیز همواره شــاهد
کاهشکمرنگشدنیانیستونابودنشدنخطکشیها
برای عبور از عرض خیابان هستیم .فکرش را بکنید ،طبق
قوانین راهنمایی و رانندگی زمانی کــه تصادفی صورت
بگیردوخودروییادشدهرویخطوطعابرپیادهبایکعابر
برخورد کند ،سهم تقصیر خودرو به مراتب بیشتر است اما
وقتی این خطوط از بین رفته اســت ،عابر پیاده نمی داند
باید از کدام قسمت عرض خیابان عبور کند و برای راننده
نیز مشخص نیست درکدام قسمت خیابان باید پدال گاز
را بیشتر فشار دهد .برای شهری مثل مشهد که هر سال با
حضور انبوهی از زائران رو به روست و حتما بخش زیادی
از این زائران با خودروهای شــخصی به این شهر سفر می
کنند ،حتما بایــد برنامه منظمی برای خط کشــی معابر،
خیابان ها و چهارراه ها وجود داشته باشد.

چرا به تازگی قبوض تلفن همراه اول دایمی و خطوط
ایرانسل دایمی بین مشترکان توزیع نمی شود؟

داروهای خاص معموال با شــرایط ســود  3تا 5
درصد به فروش می رســد و از طرفی بیشترین
فرصتی که شرکت های عرضه دارو به داروخانه
ها برای پرداخت پول می دهند ،یک ماه است.
وی ادامــه داد :ایــن در حالی اســت که بدهی
شــرکت های بیمه ای به داروخانه هــا با تاخیر
بیش از شــش مــاه پرداخت می شــود و همین
موضــوع باعــث کاهــش شــدید قــدرت خرید
داروخانه ها شده است.
شهریاری گفت :در این میان خدمات درمانی
بدهی خــود را تا دی ســال گذشــته پرداخت و
تأمین اجتماعی نیز تا آبان بدهی خود را تسویه
کرده است .ضمن این که بیمه دی نیز ماه های
متوالی اســت که بدهی خود به داروخانه ها را
پرداخت نکرده است.رئیس انجمن داروسازان
خراســان رضوی افزود :برخی داروهای دیگر
همانند انسولین نیز رو به کمبود است و برخی
بیماران برای تهیه انســولین با مشــکل مواجه
شده اند.وی بیان کرد :طی نامه نگاری با دکتر
اصغری معاون غذا و داروی وزارت بهداشــت،
مقرر شــد برای تأمین داروی مورد نیاز استان
تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود.

•امکان تبعیت برخی شرکت های
دارویی اروپا از تحریم ها

وی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیا کم شــدن
واردات برخــی اقــام دارویی به دلیــل اعمال
برخی شــرایط تحریمی ،در کمبــود داروهای
یاد شــده موثر اســت ،اظهار کرد :این مسئله تا
حدودی بر کمبود داروهای سرطانی تأثیرگذار
بوده است.
شــهریاری اضافه کــرد :در شــرایط جدید و به
رغم اعمال تحریم ها ،در مجموع شرکت های
اروپایی حاضر بــه تمکین از شــرایط تحریمی
آمریکا نشــده انــد ،اما بــه طور طبیعــی برخی
از این شــرکت ها در مقابل اعمال فشــار عقب
نشــینی خواهند کــرد و ایــن موضــوع نیز می
تواند یکــی از عوامل کاهش برخــی داروهای
خاص باشد.
وی تصریح کرد :طی جلساتی که با مسئوالن
وزارت بهداشــت در تهران برگزار خواهد شد،
امیدواریم بخش زیادی از کمبودهای دارویی
خراسان رضوی تأمین شود و بیماران خاص از
جمله بیماران ســرطانی بــرای تهیه داروهای
خود ،دیگر با مشکل مواجه نباشند.

برخــی بنــگاه دارهــای الهیــه و بســاز و بفــروش ها،
مستاجران را بیچاره کرده اند .بعضی از آن ها باعث شده
اند قیمت زمیــن های ایــن منطقه در عرض  ۳مــاه ،چهار
برابر شود .من یک مستاجر هستم که از راه کارگری خرج
خانه ام را تامین مــی کنم .با این اجاره بهای ســنگین چه
کنم؟ لطفا دستگاه های نظارتی به وظیفه خودشان عمل
کنند.
از مســئوالن مــی خواهــم بــر عملکــرد نانوایــی ها
نظارت بیشتری داشته باشند .نانوایی محله ما در بولوار
شــاهد ،روی نان  400تومانی چند دانه کنجد می ریزد
و آن را به قیمت  700تومان می فروشــد .نان هایش هم
که در اکثر اوقات خمیر است و شاطر نانوا هم انتقادپذیر
نیست .آیا واقعا درســت اســت که این نانوایی هر کار که
دلش مــی خواهــد انجام دهــد و کســی مانــع تخلفاتش
نشود؟
در محله گلشــهر چند وقتی اســت که دو خانه قدیمی
تبدیل بــه دو مطب تــرک اعتیاد شــده اســت .دو خانه که
فاصله آن ها از یکدیگر شــاید  ۱۰۰متر هم نیست و جالب
تر از آن این که هر دو مطب متعلق به یک نفر اســت و او هم
اصال دکتر نیســت ،ولی کســی جلوی فعالیت اش را نمی
گیرد.

شهرداری

در هــر کجــا از مناطــق جنوبــی شــهر ،بــه خصــوص
هاشمیه ،فکوری و بولوار نماز سر می زنیم ،کوه خواران در
حال منفجر کردن کوه ها و ســاختن ســاختمان های بلند
مرتبه هستند .چرا شهرداری در این خصوص اقدام عملی
و قاطعی انجام نمی دهد؟
قابــل توجه شــهرداری منطقه  ،10ما در قاســم آباد،
محله حجاب  10 ،75سال اســت که تمام محله مان را به
دلیل نبــود پیــاده رو و خاکی بــودن معبر خاک برداشــته
اســت ،لطفا مســئوالن به ما جواب دهند که تــا چه زمانی
وضعیت محله ما قرار است همین آش باشد و همین کاسه؟
رفتگران شــیفت صبح شــهرداری منطقه 3مشهد را
مجبور می کنند در شیفت شــب هم کارکنند لطفا معاونت
خدمات شهری شــهرداری مشــهد این موضوع را پیگیری
کند.
چرا شهرداری کوچه شهید فالحی  2.15را آسفالت
نمی کند؟

راهنمایی و رانندگی

از مسئوالن راهنمایی و رانندگی مشهد تقاضا داریم
به وضعیت پیاده روها که محل عبور عابران اســت ،بیشــتر
توجه کنند .موتورسواران با سرعت زیاد در پیاده روها تردد
می کننــد و باعث ســلب آســایش و امنیــت ما عابــران می
شوند .لطفا با هنجارشــکنان برخورد قاطع کنید و از تردد
این افــراد در پیاده روهــا ممانعت به عمــل آورید ،اصال در
پیاده روها هم امنیت نداریم.

نمابر05137009129 :

ثبت احوال
لطفــا موضــوع دیــر صــادر شــدن کارت هــای ملــی
هوشــمند را از اداره ثبت احوال مشــهد پیگیــری کنید .از
 27فروردین ثبت نام کرده و تمام کارهایش را انجام داده
ام .تاکنون ســه مرتبه نیز به صورت حضوری به دفتر پست
مراجعه کرده ام که آخرین بار مســئول تحویل کارت ها در
جوابم گفت خیلی زود آمدید بروید 40 ،روز دیگر بیایید.

راه آهن

با اطالعــات راه آهن تمــاس گرفتم تا درباره ســاعت
حرکــت قطارهــای بعدازظهر ســوال کنم .اپراتور شــماره
دیگری به من داد تا سوالم را جویا شوم .اما شماره یاد شده
مربوط به تهران بود! آیا این درســت اســت اپراتور مشــهد
پاسخ گو نباشد و ما مجبور به تماس با تهران باشیم؟

آب و فاضالب

شرکت آب و فاضالب  10روزی می شود که یک کانال
عرضی در محله ما حفر کرده اســت و بعد از این که کارش
تمام شد ،آسفالت را به حال خودش رها کرد و از ترمیم هم
خبری نیســت .آن ها حتی کانال را با خــاک پر نکرده اند.
تاکنون دوبار با شماره  122تماس گرفته و اعالم شکایت
کرده ام ولی فایده ای نداشت.
در سال  ۹۶در خیابان گاز  ،۱۵فضه  ۵طرح اگو اجرا
شــد اما تنها یک ســمت کوچه به این شــبکه وصل شــده و
تاکنون سمت دیگر وصل نشده است که باعث راکد شدن
آب های روان در داخل جوی کوچه و ایجاد بوی تعفن شده
است .لطفا شرکت آب و فاضالب اقدام کند.

شهرستان ها

چرا شــهرداری و شــبکه بهداشــت بــرای جمع آوری
گوســفندان در خیابان بهشــتی شهرســتان خلیل آباد که
جزو محدوده شهر است ،اقدامی نمی کند؟
وضع نظافت باشــگاه ورزشــی در روســتای عســکریه
بســیار تاســف بار است ومتاســفانه مســئوالن روستا اصال
پیگیری نمی کنند .از مســئوالن خواهش مــی کنم به این
وضع رسیدگی کنند.

متفرقه

چــرا موسســات غیر مجــاز تا ســقف یــک میلیــارد به
پولشان رسیدند اما سهام داران پدیده همچنان با مشکل
مواجه هستند.

شرکت گاز

مدت چهارسال در شرکت گاز منطقه  ۶مشهد کار می
کــردم و بعــد تعدیل شــدم .حــاال هم یک ســال اســت که
پیمانــکار مربوط از شــرکت گاز رفته و مــن و همکارانم که
نزدیک به  ۸۰نفر هســتیم ،حقوق خــود را دریافت نکرده
ایم .هر جا هم رفتیم جواب ما را نمی دهند ،لطفا مسئوالن
پیگیری کنند.

سازمان ترافیک

پلــه هوایی جنــب پارک ملــت ابتــدای ســجاد خیلی
فرسوده شده است ،راهروی آن هم باریک است و به اندازه
جمعیت زیادی که در آن تردد می کنند ،نیست.

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
اسدپور /شهروند خبر نگار

شهروند خبر نگار

اتوبوس دودزا

پارکینگ یا توقف ممنوع!

این که تعــداد زیــادی اتوبــوس نــو وارد خطوط بهــره برداری ســازمان
اتوبوسرانی و همین موضوع باعث تسریع در روند خدمات رسانی شده،
نکته قابل توجهی اســت امــا باید فکری هــم به حــال دودزا بودن برخی
اتوبوس ها بشود .در شرایطی که هوای مشهد در طول سال بارها و بارها
آلوده است و کمتر روزی است که آسمان شهر را پاک ببینیم ،بهتر است
مسئوالن سازمان اتوبوســرانی فکری برای بهبود ســوخت و ساز برخی
اتوبوس های دودزا بکنند تا شرایط برای تنفس حداقلی هوا فراهم شود.

در شــرایطی که تابلوی پارک ممنوع و حمل با جرثقیل بــه تعداد زیاد در
این قســمت از فرودگاه مشهد نصب شده اســت اما انگار شرایط به گونه
ای است که انتفاع مادی پارکینگ و بی خیال بودن برای پارک خودرو در
قسمت پارک ممنوع دلیل مهمی برای صدور مجوز پارک در این قسمت
است .اگر قرار بر احترام به قانون اســت ،بهتر است همه در مقابل قانون
یکسان باشیم و تخلف از قانون به شرایطی عادی تبدیل نشود.

درخواست اهالی بولوار فکوری برای پوشاندن یککال

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مدیر مهندسی رودخانه های آب منطقه ای :سرپوشیده کردن کال ها غیر قانونی است

مســئوالن و مدیران روابــط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود
به پیامک های مردم را از طریق پســت الکترونیکــی kho.razavi@gmail.
comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ مسئوالن به پیامکهای
مردمی ،روزانه در همین ســتون منتشــر خواهد شــد و به اســتحضار مردم
خواهد رسید.

گزارش
بهبودینیا
«مدتی اســت کال فکوری  3به حال خودش رها شــده
و شــرایط نامناســبی را برای اهالی این منطقه به وجود
آورده اســت .تاکنون چند بار برای سرپوشــیده کردن
این کال به شــهرداری منطقه  9مراجعــه کردهایم ولی
هیچ اقدامی صورت نگرفته اســت .لطف ًا این موضوع را
پیگیری کنید».
«برای کال فکوری پیگیری زیــادی کردیم .اما به جایی
نرسیدیم .قرار بود این کال سرپوشیده شود اما این کار
انجام نشده است و ما هر روز با انواع حشرات و موش ها
دست به گریبان هستیم».

«یکی از راههای پیدا شــدن خودروهای سرقتی اتصال ســامانه پلیس به الیت است که
با کنترل کردن پالک خودروها توســط پارکبانها ،خودروهای ســرقتی هم مشــخص
میشود».

عکس تزیینی است

این ها پیامــک هایی اســت که مدتــی قبــل دو تن از
شهروندان ساکن فکوری 3به سامانه پیامکی روزنامه
خراســان رضوی ارســال کرده بودند .برای پیگیری
موضــوع بــا «فرهــاد ذبیحــی» معــاون فنــی اجرایی
شهرداری منطقه  9تماس گرفتیم.
ذبیحی درباره دلیل سرپوشیده نشدن کال فکوری 3
ن باره اهالی این منطقه گفت:
به رغم مراجعات چندی 
شهروندانی که در فکوری  3درخواست پوشش کال
را دارند باید به این نکته توجه داشته باشند که مجوز
پوشــش کال از ســوی ســازمان آب منطقــهای صادر
میشــود و ما درخواســت صدور مجــوز بــرای انجام
عملیات پوشــش کال را مطرح کردیم اما بنا بر دالیل
فنی مد نظر آب منطقه ای ،مجوز این کار صادر نشده
اســت.وی ادامه داد :با تمــام این تفاســیر تاکنون در
تمام طول حدود  32کیلومتر کال موجود در محدوده
شهرداریمنطقه 9هیچپوششیصورتنگرفتهاست
و تمام طول کالهــا را بهصورت بدنه ســازی و ایجاد
فضای سبز سامان دهی کردهایم.ذبیحی بیان کرد:
در صورت صدور مجوز از سوی آب منطقهای ،این کار
در اولویت قرار داده خواهد شد و اقدامات الزم برای
سرپوشیده کردن کال انجام می شود.

•الیت

ذبیحی افزود :متولی اصلی کالها و مسیلها طبق
قانون شــرکت آب منطقــهای اســت ،ضمــن این که
شــهرداری و شــرکت آب منطقهای برای چند مسیل
تفاهمنامهای را امضا کرده اند که طبق این تفاهمنامه
شــهرداری به انجام عملیات به ســازی ،بدنه سازی و
ایمنسازی کالها اقدام خواهد کرد.
وی درباره تعداد کالهای موجود در منطقه 9و میزان
اقدامات انجامشــده توســط شــهرداری ایــن منطقه
خاطرنشان کرد :بیشــترین کالها در شهر مشهد در
محدوده مدیریتی شــهرداری منطقه  9قرار دارد که
طول این کالهــا به حدود  32کیلومتر میرســد و از
این میزان حدود  30کیلومتر در محدوده شهرداری
قرار دارد که عملیات بدنه سازی و ایمنسازی این30
کیلومتر با شهرداری است.
وی در خصــوص حــدود دو کیلومتــر باقــی مانــده از
طول کال های موجود در این منطقــه بیان کرد :این
میزان در حدود اراضی دانشــگاه فردوســی ،ادارات
و نهادهای نظامی اســت کــه عملیات بدنه ســازی و
ایمنســازی ایــن کالها بر عهده دســتگاه هــای یاد
شده است.

•پاسخ آب منطقه ای

بــرای پیگیــری موضــوع بــه ســراغ «ســیدحمید
میرقاســمی» مدیر مهندســی رودخانه ها و سواحل
شــرکت آب منطقه ای خراســان رضــوی رفتیم .وی
درباره دلیــل صادر نشــدن مجوز برای سرپوشــیده
کــردن کال فکــوری  3گفــت :بــه اســتناد قانــون،
سرپوشــیده کــردن رودخانه ،مســیل هــا و کانال ها
غیر قانونی اســت چــرا که این مســیرها بــرای عبور
آب در زمان بارندگی اســت و در صورت سرپوشــیده
کردن ایــن محل ها زمانی که ســیالب جاری شــود،
خطرات زیادی مردم مناطق مختلف شــهر را تهدید
خواهد کرد.
وی افزود :شــرکت آب منطقه ای و شهرداری مشهد
با هدف زیباسازی کال های داخل شــهر تفاهم نامه
ای امضا کرد و در این قرارداد تاکید شد شهرداری از
سرپوشیده کردن کال ها خودداری کند.
میرقاســمی خاطرنشــان کــرد :در صورتــی کــه فرد
یا افــرادی برای سرپوشــیده کــردن کانال هــا اقدام
کنند تخلف اســت و با این افراد طبق قانون برخورد
خواهد شد.

سامانه مدیریت پارکینگهای حاشیهای و غیرحاشیهای شهر مشهد طی هشت سال
گذشته اطالعات کاملی از تردد خودروها را در سامانه خود دارد .یکی دیگر از نکاتی
که به صورت جدی در دســتور کار شــرکت ترافیک هوشــمند الیت قــرار دارد ،تداوم
آموزشهای الزم به همکاران پارکبان است .کشف جرم و چگونگی برخورد با آن یکی
از سر فصلهای آموزشی است که همکاران پارکبان در بدو استخدام و دیگر مراحل،
این آموزشها را فرا می گیرند .شــرکت ترافیک هوشمند الیت برای کمک به امنیت

پایدار در مشهد الرضا علیه السالم این آمادگی را دارد تا با دستگاهها و نهادهای تامین
کننده امنیت همکاری الزم را داشته باشد.
«پارک در حریم چهارراه تخلف است اما شرکت الیت قانون خاص خود را دارد .پس بهتر
گ را دارند مراتب را با تابلو و خطکشی
نیست چنان چه در حریم قصد اعمال حق پارکین 
مشخص و اطالعرسانی کنند؟ چون اغلب مردم از این موضوع اطالع ندارند».

بر اساس قوانین و مقررات در صورت نبود تابلوی توقف ممنوع ،حریم ممنوعه  15متر
و در صورت وجود تابلوی توقف ممنوع ،از محل نصــب تابلو نیز حریم ممنوعه  15متر
است که در این محدوده کسر شــارژ پالک خودرو ممنوع است و در صورت کسر شارژ،
ایناقدامتخلفبهشمارمیرود .البتهبهایننکتهنیزبایداشارهشودکهتوقفخودرودر
اینمکانهانیزممنوعاست.ازتمامیشهروندانگرامیدرخواستمیشوددرصورت
مشاهده ،هر چه سریعتر موارد را از طریق شــماره تماسهای 32283218-20یا
سامانهپیامکی 3000003000باروابطعمومیوآموزششهروندیشرکتترافیک
هوشمندالیتدرمیانبگذارندتادراسرعوقتپیگیریومرتفعشود.

•شرکت برق
«مسئوالن شرکتبرق به دلیل دســت کاری کنتور ،من را به شرکت برق کشاندند و در
آخر هم متوجه شدنداشتباه قضاوت کرده اند اما نه تنها عذرخواهی نکردند بلکه روی
کم کاری خودشان هم سرپوش گذاشتند.محمدیه ( 24الهیه) فاقد روشنایی است».

طی بررســی به عمل آمده در محل مزبور نیاز به نصب و احداث  200متر شبکه معابر
است که در دستور کار امور مربوط قرار گرفته است و امیدواریم در آینده نزدیک و پس
از اتمام پروژه  ،منطقه فوق از روشنایی قابل قبولی برخوردار شود.

