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با حضور شهردار و اعضای شورا صورت گرفت

بهرهبرداریاز 6بوستاندرسهمنطقهمشهد
گزارشجلسه
ملیحه رفیع طلب

پــروژه بوســتان و پــارک خطــی پــرواز در منطقه،7
بوســتان فاطمیه ،پارک حاشــیهای آزادی و فضای
سبز برادران شهید حسینی در منطقه  10و توسعه
پارکحاشیهبزرگراهامامعلی(ع)درمنطقه 11روز
گذشته با حضور شهردار مشــهد و جمعی از اعضای
شورایشهرومسئوالناستانیبهبهرهبرداریرسید.

عکس :پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

وزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرسفرروزگذشته
خود به مشهد از تنها شرکت تولیدکننده ماشین بیهوشی
و سی.تی.اســکن کشــور ،شــرکت گروه تولیدی وســایل
پزشــکی یک بار مصرف اســتریل و همچنین بــزرگ ترین
مرکز تولید ایمپلنت های ارتوپدی کشور در مشهد بازدید
کرد .بــه گــزارش ایرنــا ،وزیر بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی در حاشــیه بازدید از صنایع پودر شیر در مشهد به
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده شیرخشک در خاورمیانه،
درجمعخبرنگارانگفت:نیازیبهانبارکردنشیرخشک
نیستزیراهیچمشکلیازنظرتولیدوتامینشیرخشکدر
کشور وجود ندارد .دکتر سیدحســن قاضی زاده هاشمی
افزود:بابازدیدیکهازاینکارخانهوانبارذخیرهآنداشتم
با اطمینان می گویم که هیچ مشــکلی در تامین مواد اولیه
و تولید مواد شیر خشــک نداریم .وی تصریح کرد :مادران
نگران نباشــند ،نیازی به انبار کردن شیر خشک در منازل
نیست زیرا این محصول تاریخ نگهداری دارد .برای هشت
ماهآیندهتولیدشیرخشکدرکشورپیشبینیشدهاست.
شرکتهایتولیدکنندهشیرخشکنیزتمهیداتالزمرابا
مسئولیت پذیری انجام داده اند .وزیر بهداشت همچنین
یادآور شد :در تولید شیر خشک رژیمی به دلیل بخش نامه
هایمتناقضمشکالتیایجادشد.اینچالشهابهدنبال
تدبیر سازمان غذا و دارو برای کنترل توزیع شیر خشک به
وجودآمدکهباهماهنگیانجامشدهدرهمینهفتهبرطرف
می شــود .وی افزود :خوشــبختانه تولید شــیر خشک در
دست شرکت های داخلی است و قاچاق شیر خشک برای
کسی سودی نخواهد داشت .دکتر هاشمی تصریح کرد:
مشکالت ارزی برای تامین تجهیزات و لوازم پزشکی ،دارو
و شیر خشک باید برطرف شــود زیرا تولیدات شرکت های
شیرخشککهدرداخلبهمصرفمیرسدبایدباارزدولتی
وتولیداتصادراتیازطریقارزغیردولتیتامینشود.
وی افزود :بایــد بگذاریم بازار بر اســاس قوانیــن و روال
معمول خود با هزینه تمام شده و سود منطقی عمل کند.
در این زمینــه نبایــد از مســیرهای یارانه ای وارد شــویم
تا باعث فســاد شــود .به این منظور برای این که فشار به
مصرف کننده وارد نشــود بایــد مابه التفاوت نــرخ ارز را
به جای تولیدکننده ،به مصرف کننده در قالب پوشــش
بیمه ای بدهیم .وی همچنین درباره مشکالت مربوط به
ارائه نشدن خدمات پزشــکی در بخش خصوصی گفت:
درباره تعیین نــرخ پنج درصد خدمات پزشــکی ،پیش از
افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ خدمات تصمیم گیری شد.
در حالی که پیش بینی این شرایط نمی شد و اکنون اگر
بناســت خدمات بی کم و کاســت ادامه یابد ،باید در این
زمینــه تجدید نظر شــود .او ادامه داد :یکی از اشــکاالت
امروز ما این است که دیر تصمیم می گیریم و برخی از این
تصمیم ها نوشداروی بعد از مرگ ســهراب می شود لذا
انتظار من از ســازمان برنامه و بودجه این است که هرچه
سریع تر مانع تعطیلی برخی از خدمات پزشکی در بخش
دولتی و خصوصی شود.
همچنین احمدبهفرمقدممدیرعاملشرکتتولیدکننده
ماشین بیهوشــی و سی.تی.اســکن در جریان این بازدید
گفت :ساالنه سه هزار و 500دستگاه ونتیالتور و سه هزار
ماشین بیهوشی در این شرکت تولید می شود .همچنین
ساالنه 650دستگاه سی.تی.اســکن در این مرکز مونتاژ
میشودوبناستدرقالببرنامهایپنجسالهصفرتا100
دستگاه های سی.تی.اسکن در داخل کشور تولید شود.
همچنینمرتضیکرباسیمدیرعاملشرکتتولیدکننده
وســایل یک بار مصرف پزشکی اســتریل در جریان بازدید
وزیر بهداشــت از این واحد گفت :حدود 15درصد سرنگ
و وســایل یک بار مصرف استریل پزشکی کشور توسط این
شرکتتولیدمیشود.مدیرعامل یکشرکتابزارپزشکی
نیز در جریان این بازدید گفت 50:درصد از ایمپلنت های
ارتوپدی مورد نیــاز داخل در این کارخانه تولید می شــود.
محمود استیری افزود :ساالنه سه میلیون قطعه ایمپلنت
ارتوپدی شامل ایمپلنت های تروما ،فک و صورت و ستون
فقرات در این واحد کــه فعالیت خود را از ســال 1387در
مشهدآغازکردهاست،تولیدمیشود .شایانذکراستوزیر
بهداشت،درمانوآموزشپزشکیدرجریانسفربهمشهد
ازکارخانهتولیدشیرخشکنیزبازدیدکرد.
گفتنی اســت برای پوشــش بازدیدهای وزیر بهداشت در
مشهدازبرخیرسانههاازجمله«خراسان»دعوتبهعمل
نیامدهبود.

اخبار

•شوراوشهردارییدواحدههستند

به گزارش «خراســان رضوی» ،شــهردار مشــهد در
آیینافتتاحاینبوستانهاکهروزگذشتهدربوستان
پروازمشهدبرگزارشد،اظهارکرد:اینکهمیگوییم
شهرداری و شورای شــهر ید واحده هستند ،به زبان
آسان است اما در عمل شاهد آن هستید و همکاری
ما با شورا در جهت پیشبرد مقاصد ،نشان از اهمیت
اینموضوعدارد.قاسمتقیزادهباتاکیدبراینکهدر
مشهدهنوزنیازمندفضاهایسبزبیشتریهستیم،
افزود:حدودیکسالاستکهمنشروعبهکارکرده
ام و امســال حدود  250هزار مترمربع فضای ســبز
ساخته شــده اســت که هنوز این مســیر ادامه دارد و
امروز (سه شنبه) پانزدهمین پارک را در سال 97به
بهره برداری می رسانیم که در سراسر کشور چنین
اتفاقی نیفتاده است و این ،همدلی و همراهی شورا
و شهرداری و مردم را نشان می دهد .وی افزود :قرار
گذاشتهایمسرانهفضایسبزرادرمشهدبه 16هزار
مترمربعبرسانیموبهاینطریقکهپیشمیرویم،به
وعدهمانعملخواهیمکرد.
وییادآورشد:پروژههایمترودرکشورتعطیلاست
اما در شــهر ما این چنین نیســت .شــهردار مشهد با
اشاره به ورودی های شهر مشهد گفت :ورودی شهر
از کالت و فریمان و سرخس ســه ورودی است که به
رسیدگی نیاز دارد به این دلیل که وقتی مسافر وارد
شهرمیشود،نظمشهررادرورودیببیند.

•جزئیاتبوستانهایتازهبهرهبرداریشده

معاون خدمات و محیط زیســت شــهرداری مشهد
نیز در این مراسم درباره این بوستان ها گفت :کل
مساحت بوستان های تازه بهره برداری شده حدود
 10هکتــار و با اعتبار بیــش از  10میلیــارد تومان
اســت .خلیل ا ...کاظمــی افزود :بهره بــرداری از

پــارک خطی پــرواز به وســعت  12هزار متــر مربع
در منطقــه  7بــا اعتبــاری بیــش از ســه میلیــارد و
 230میلیون تومان ،بهــره برداری از پارک خطی
حاشیه آزادی حدفاصل بزرگراه آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی تا سه راه شاهد به وسعت  25هزار متر
مربع در منطقه  10با اعتبــاری بیش از دو میلیارد
و  200میلیون ،بهره برداری از بوستان فاطمیه به
وسعت  22هزار متر مربع در منطقه  10با اعتباری
بیش از یک میلیــارد و  800میلیون تومان و پارک
حاشیه بزرگراه امام علی(ع) در جالل آل احمد 72
به وسعت هزار و  500متر مربع با اعتباری بیش از
 150میلیون تومان توسعه یافت.
وی افــزود :هفتــه آینــده روز آتش نشــانی اســت و
بهره برداری از تعدادی از ماشین آالت آتش نشانی
و بیش از  100دســتگاه ماشــین آالت جمع آوری
پســماند با اعتباری بالغ بر  20میلیــارد تومان در
دســتور کار اســت .وی با اشــاره به بحران کم آبی
نیز تصریح کرد :با ایــن که با بحــران آب مواجهیم
اما از آن بدتر ضعف در مدیریت بحران آب را شاهد
هستیم .سرانه مصرف آب در کشــور ما  220لیتر
در ثانیه و در دنیا  150لیتر در ثانیه است .کاظمی
با اشــاره به ایــن کــه کل مصــرف آب فضای ســبز
مشــهد 23 ،میلیون متر مکعب اســت یادآور شد:
در همیــن زمینه ،قراردادی را بــا بخش خصوصی
برای تامین گونه های کم مصرف منعقد کرده ایم.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی خبر داد:

پاییز و زمستان ، 96کم بارش ترین در 33سال اخیراستان
شــرکت اول -مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحران
استانداری خراســان رضوی گفت :این استان
در سال زراعی گذشــته که ابتدای مهر امسال
پایــان یافــت ،کم بــارش تریــن نیمه اول ســال
زارعی ،یعنی فصول پاییز و زمستان را در طول
نیم سال اول سال های زراعی  33سال گذشته
تجربه کرد.
حجتعلی شــایانفر روز گذشــته در گفت و گو با
خراســان رضوی ،با بیان این که هنوز تحلیلی
در باره شش ماه دوم سال زراعی گذشته( ،بهار
و تابستان ســال شمســی جاری) ،انجام نشده
اســت ،افزود :چون معموال شــش ماه بارشــی
سال زراعی ،فصول پاییز و زمستان است ،این
نکته بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد :بر اساس آمارهای به دست آمده،
دوره ســال زراعی گذشــته با میــزان 136.5
میلــی متر بارش نســبت بــه دوره بلنــد مدت با

متوســط  210میلی متر بــارش 35 ،درصد و
نسبت به سال قبل از آن نیز که  189میلی متر
بوده 28 ،درصد کاهش بارش داشته است.

•کاهش  46درصدی روان آب ها
مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری افزود:
خراســان رضوی از نظر درصد تغییرات بارش
در کشور ،جایگاه بیست و چهارم را در بین 31
استان دارد.
همچنیــن میانگین حجــم روان آب هــا در این
استان  46درصد کاهش یافته است.
وی ادامــه داد :هم اکنون ذخیره آب ســدهای
فعــال اســتان  252میلیون مترمکعب اســت.
این حجم پارسال در همین زمان 440 ،میلیون
مترمکعب بود یعنی در سال گذشته  28درصد
مخازن سدهای خراســان رضوی پر بود اما هم
اینک تنها  16درصد این مخازن پر آب است.

وی اظهار کــرد :الیحــه ای را هفته آینده به شــورا
تقدیم می کنیم مبنــی بر این که در ســاختمان ها
اســتفاده از لوازم کاهنده را مدنظر قرار دهند و از
این طریق  35درصد کاهش مصرف آب را شــاهد
خواهیم بود .کاظمی گفت :همچنین اســتفاده از
آب ناشی از بارندگی ها یا سینک های ظرفشویی
برای بازیافت آب بررسی شــده است و این طرح را
به شورا می دهیم تا حجم مصرف سرانه شهروندان
را کاهش دهیم.
کاظمی افزود 800:میلیون ریال اعتبار نیز امسال
برایاستحصالآبباراندرمشهدهزینهشدهاست.
پروژه جداسازی آب خام از آب شرب در این شهر نیز
بیش از 60درصد پیشرفت اجرا دارد و تا کنون هزار
و 600میلیاردریالبهاینمنظورهزینهشدهاست.

•درجهنارضایتیمردمازشهرداریرا
کاهشمیدهیم
نایب رئیس شورای شهر مشــهد نیز در این مراسم
با بیان ایــن که بــا مدیریت هوشــمندانه شــهردار
مشهد در طول یک ســال گذشته نشــان داده شد
که روزهــای بهتری را در شــهرمان تجربه خواهیم
کرد ،گفــت :ارتقای شــاخص هــای شــهر یکی از
مواردی است که در شورای پنجم مورد توجه بوده
و بر تخصیــص اعتبــارات و اولویت دادن بــه پروژه
های شــهری و فضای ســبز تاکید ویــژه ای داریم.

وی افزود :شاخص ها نشان از این دارد که با وجود
محدودیت هایی که از حیث کاهش شــدید منابع
درآمــدی در شــورا و شــهرداری داریم ،بــا تدبیر و
همراهی و مشارکت شهروندان و بخش خصوصی
از مزیت های نســبی شهر اســتفاده و قابلیت های
نهــان آن را شناســایی و بالفعل کردیــم .موحدی
زاده تصریــح کرد :البتــه همه افرادی کــه در دوره
گذشــته ایــن شــهر را اداره کردنــد ،به ســهم خود
زحمت کشــیدند و ما نمی خواهیــم زحمات آن ها
را نادیده بگیریم اما ســرعت کار ،نــوآوری در اداره
شــهر و تکریم شــهروندان مد نظر ماســت و تالش
می کنیــم درجه نارضایتــی مردم از شــهرداری را
کاهش دهیم.
ویتاکیدکرد:عزموارادهدرشهرداریوشورایشهر
وجودداردوهرچندمشکالتدرکشورسایهافکنده
اســت ،امیدواریم روزهــای بهتری در انتظار شــهر و
مشهدیهاباشد.

•گوشمابدهکاراقلیتکوچکتخریب
کنندهنیست

همچنین رئیس کمیســیون فرهنگــی شــورا در این
مراســم اظهار کرد :یکی از شــعارهایی که با روی کار
آمدن شــورای پنجم با مردم در میان گذاشتیم ،بحث
ایجاد شــهری با نشــاط و پــر امید بــود که یکــی از این
شاخص ها ،بحث فضای سبز اســت و در این چند ماه
اخیرحدوداماهییکیادوبوستانافتتاحشدهاست.
احساناصولیافزود:عالوهبرکارکردزیستمحیطی
بوستانها،کارکرداجتماعیوفرهنگیاینبوستانها
نیزموردتوجهقرارگرفت.ویادامهداد:دراینمسیردر
همکارانماندرشهرداریوشهرداریمناطقاحساس
مسئولیتپذیریراشاهدهستیمکهباتمامقواتالش
می کنند و ما به عنــوان منتخبان مــردم این تالش ها
را ارج می نهیم و بــه آن ها تاکید می کنیم با قدرت این
مسیرراادامهدهند.اصولیتاکیدکرد:نقدبهعملکرد
ما ،کمک به ما محســوب می شــود و ما از هــر نوع نقد
دلســوزانه ای که بــه دور از بحث های مختلف باشــد،
اســتقبال می کنیم اما با اقلیت کوچکی کــه به جای
نقد کردن به دنبال تخریب و انواع و اقسام توهین و...
هستند ،تکلیف مان روشن است و گوش مان بدهکار
آن ها نیست و کسانی که آن مسیر قهقرایی را طی می
کنند ،بدانند بی توجهی و پشت کردن به خواسته ها و
خارجکردنشهرازمسیرمتعادل،کاردرستینیست.

معاون محیط زیست استان:

 30الشهوپوستقدیمیازحیوانات
باغ وحش مشهد معدوم شد

معــاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط زیســت
خراســان رضوی گفت 30 :الشه ،پوســت و سر حیوانات
باغ وحش مشــهد معدوم شــد .محمد عرفانــی در گفت و
گو با ایرنا افزود :این الشــه ها و اجزای باقی مانده از گونه
های باغ وحش مشهد که طی سال های گذشته به دالیل
مختلف تلف شده اند ،به دلیل نامرغوبی و مناسب نبودن
برای تاکســیدرمی ،با مجوز دادگستری خراسان رضوی
و نظارت اداره کل دام پزشــکی استان معدوم شده است.
وی اظهار کرد :حیوانات موجود در باغ وحش مشهد تحت
نظارت این اداره کل قرار دارند و الشه یا پوست هر حیوان
تلف شده با هدف استفاده از آن برای تاکسیدرمی و موارد
دیگر نگهداری می شــود .وی با بیان این که نظارت های
این اداره کل بر روند فعالیت و نوســازی باغ وحش مشهد
همچنــان تــداوم دارد ،افزود :بــرای رصــد و پایش کامل
وضعیت گونه ها و پیشــرفت امور ،یک کارشــناس محیط
زیست در مجموعه باغ وحش مشــهد مستقر شده است و
نظارت و ارائه گزارش در این زمینه را بر عهده دارد.

معاون دادستان مشهد:

 ۸۰درصد نوزادان
شیرخوارگاههای مشهد
فاقد هویت هستند

معاون دادستان مشــهد گفت :براســاس برآوردها حدود
 ۸۰درصد نوزادان شــیرخوارگاههای مشــهد فاقد هویت
هســتند .قاضــی محمــد بخشــیمحبی در گفتوگــو بــا
تســنیم اظهــار کــرد :بخــش زیــادی از نوزادانــی کــه در
شیرخوارگاههای مشهد نگهداری میشوند ،فاقد هویت
هســتند و این موضــوع مشــکالتی را ایجــاد میکند .وی
افزود :این مســئله که این شــیرخوارگان فاقــد هویت اند
به ویژه در حوزه مســائل درمانی و بهداشــتی ممکن است
مسائل و مشکالتی را برای آن ها ایجاد کند و ما درصددیم تا
از طریق سازو کارهایی این مشکالت را به حداقل برسانیم.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیمشهداعالمکرد:

ساخت ۱۵۷مرکز خدمات بهداشتی
و درمانی در حاشیه مشهد

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت:ساخت ۴۱
مرکز خدمات جامع ســامت و  ۱۱۶پایگاه ســامت در
مناطق حاشیه مشهد به انجام رســیده است .به گزارش
مهــر ،دکتر محمد رضــا دارابی اظهــار کــرد :تاکنون در
قالب برنامه تحول نظام سالمت بیش از یک هزار و ۲۰۰
تخت بســتری جدید در مشــهد و شــهرهای زیر پوشــش
دانشگاه ایجاد و بیش از  ۳۲۰هزار متر مربع از فضاهای
بیمارستان بازسازی و  ۳۳۰هزار متر مربع نوسازی شد.

