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برخورد قاطع با تخلفات غذایی
مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی
معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد،
برخــورد قانونی و قاطع بــا واحدهــای متخلف مواد
غذایی،آرایشــی و بهداشــتی را از اولویت های ویژه
این معاونت بیان کــرد .دکتر علی اصغر اســماعیل
زاده درحاشــیه کارگاه آشــنایی با مقــررات کیفری
نظام بازرسی حوزه غذا ،درگفت و گو با وب دا اظهار
کرد :هم اکنون حدود یک هــزار واحد تولیدی مواد
غذایی ،بهداشتی و آرایشــی با بیش از 9هزار پروانه
بهداشتیساختدراستانمشغولفعالیتهستند
که برخورد قانونی با تخلفات مشــاهده شــده در این
حوزهمستلزمآشناییهرچهبیشترباقوانینومقررات
کیفری نظام بازرســی مــواد خوردنی ،آشــامیدنی،
آرایشی و بهداشــتی خواهد بود .وی تصریح کرد :با
توجه به شرایط خاص استان و عزیمت زائران بارگاه
رضویدرایامسالبهایناستانوبهویژهشهرمقدس
مشــهد ،تیم های بازرســی مدیریت نظــارت بر مواد
غذایی،آرایشــی و بهداشــتی معاونت غــذا و داروی
دانشگاه در بازه های زمانی تعیین شده از واحدهای
تولیدیتحتپوششدانشگاهبازدیدفنیوبهداشتی
انجام می دهند و اقدامات قانونــی الزم در خصوص
واحدهــای متخلف و غیرمجاز توســط معاونت غذا و
داروی دانشگاه انجام می شود تا مردم دغدغه ای در
حوزهایمنیوسالمتموادغذایینداشتهباشند.

ورود ۴۹مطب و۱۰درمانگاه
بخشخصوصیبهبرنامهنظامارجاع
مدیر امور بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه
علوم پزشــکی مشــهد  ،اســتفاده از ظرفیت بخش
خصوصی در اجرای برنامه نظام ارجــاع را یکی از
مهم ترین رویکردهای این معاونــت اعالم و اظهار
کرد ۴۹ :مطب تخصصــی و ۱۰درمانگاه عمومی
بخش خصوصی وارد این برنامه شدند .به گزارش
وب دا  ،دکتر طالبی با بیان این که پیوســتن بخش
خصوصی به برنامه نظام ارجاع به صورت آزمایشی
در شهرهای مشهد ،خلیل آباد ،بردسکن و کاشمر
در حال اجراست ،اظهارکرد :هم اینک  ۲۰مطب
از سوی سازمان نظام پزشکی برای نصب نرم افزار
و ورود به نظام ارجاع به این معاونت معرفی شده اند
که پس از نصب نرم افزار ،این تعداد مطب نیز وارد
برنامه می شوند.

پرونده «آشغالهای چرخکرده» روی میز دادسرا

دام پزشکی :از متخلف تعهد محضری گرفتیم و به صورت مطلق بخشی از فعالیتش را متوقف کردیم
گزارش
وحید تفریحی

اوایــل آبــان مــاه در پــی رصــد شــش روزه اطالعاتی
نیروهای سپاه امام رضا (ع) و در قالب گشت مشترک
تعزیرات حکومتی اســتان و کارشناســان شــبکه دام
پزشــکی ،یک واحد زیرزمینی تولید و عرضه گوشــت
چرخ کرده فاسد و غیربهداشــتی شناسایی و عملیات
برخورد ضربتی با عامالن راه اندازی این واحد انجام
شــد؛ واحدی که به صــورت زیرزمینــی و در یک واحد
مسکونی واقع در محمدآباد مشهد اقدام به تهیه و بسته
بندی گوشت چرخ کرده فاسد با استفاده از مرغ های
تاریخ مصرف گذشته ،آالیشات دامی ،رنگ غیر مجاز،
سنگدان ،خوردگی گوشــت گاو و گوسفند و ضایعات
گوشــت مرغ می کرد .دوم آبان ماه نیز خبر شناسایی
این واحد غیرمجاز و کشــف گوشــت های چرخ کرده
فاســد با عنوان «آشــغال های چرخ کــرده» در همین
صفحه منتشر شــد .حاال آن طور که رئیس شعبه سیار
تعزیرات حکومتی اســتان به «خراسان رضوی» اعالم
می کند ،پرونده این «آشغال های چرخ کرده» به دلیل
این که متخلف مرتکب جرم شــده در دادســرا در حال
پیگیری و رســیدگی است .رئیس شــبکه دام پزشکی
مشهد نیز از تعهد فرد متخلف برای جلوگیری از تکرار
تخلف و رفع پلمب پس از حدود  20روز خبر داد.
•احضار متهم و انجام مراحل کارشناسی

حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در
گفت و گو با «خراسان رضوی» درباره آخرین اقدامات
انجام شده درباره پرونده «آشغال های چرخ کرده» می
گوید :پرونده به دادسرا ارسال شده است ،درباره این
تخلف ،دام پزشــکی از متخلف تعهــد محضری گرفته
است که دیگر مرتکب این اقدام نشود و با توجه به این
که رســیدگی به این پرونده در صالحیت دادسرا بود،
ما آن را به دادسرا ارسال کردیم.
همچنین رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان

مدیرعاملشرکتبهرهبرداریقطارشهری
مشهدخبرداد:

افزایش 19هزار نفری مسافران
خطوط یک و 2در روز شنبه

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد،
از افزایش  19هزار نفری مســافران خطوط یک و 2
درروز شنبه خبرداد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشــهد ،وحید مبین مقدم افزود :با توجه
بــه افزایش قیمت و ســهمیه بندی بنزین ،اســتفاده
شــهروندان از حمل و نقل عمومــی از جمله خطوط
قطار شهری افزایش داشــته است .وی تصریح کرد:
طبقآمار،شنبهگذشته 18آبانماهوپیشازافزایش
قیمتوسهمیهبندیبنزینتعداد 161هزارمسافر
توســط خط یک و  53هزار مســافر توســط خط  2و
درمجموع  214هزار مســافر توســط خطوط یک و
 2قطار شهری جابه جا شــده اند .وی ادامه داد :این
درحالی اســت که شــنبه این هفته  25آبان و پس از
اجراییشدنسهمیهبندیبنزین 176هزارمسافر
توسط خط یک و  57هزارمســافر توسط خط  2و در
مجموع 233هزارمسافرتوسطخطوطقطارشهری
مشهدجابهجاشدهاندکهنسبتبهشنبهگذشته19
هزارنفرافزایشداشتهاست.

نمایشگاههای«شهرهوشمند» و
«ایرانکام» همزمانبرگزارمیشود

پلمب یک واحد
حد و میزانی
دارد ،این واحد
 20روز پلمب بود
که بی سابقه بوده
است ضمن
این که نظارت ما
بر این واحد
ادامه دارد تا
دیگر مرتکب این
تخلفنشود

نیز در این زمینه مــی گوید :پرونده در دادســرا در
مرحله احضار متهم و انجام مطالعات کارشناســی
اســت .امید جلیلی در پاســخ بــه این ســوال که آیا
تعزیــرات جریمه ای بــرای متخلف در نظــر گرفته
است؟ اظهار می کند :ما موضوع را بررسی کردیم
و چون دام پزشکی اعالم کرد کاالی کشف شده از
این واحد فاسد و عرضه کاالی فاسد نیز جرم است،
در نتیجه صالحیت رســیدگی به پرونده با توجه به
وقوع جرم ،در حوزه دادسراست و ما جریمه ای در
این زمینــه در نظــر نگرفتیم تا در دادســرا موضوع
پیگیری شــود .وی تصریح می کند :گوشــت های
چرخ کرده فاسد کشف شده از این واحد زیرزمینی
نیز معدوم شد.
•واحد متخلف بعد از  20روز رفع پلمب شد

همچنین جوادی نژاد رئیس شــبکه دام پزشکی
مشــهد در گفت و گو با «خراســان رضوی» درباره
اقدامــات انجــام شــده در برخــورد بــا ایــن واحد
متخلف با بیان این کــه اختیارات ما بــرای پلمب

بین  7تا  10روز است که حتی بدون دستور قاضی
هم انجام می شود ،می گوید :در رسیدگی به این
پرونده ابتدا از اختیارات خود استفاده و این واحد
را از  4تا  13آبان پلمب کردیم 13 ،آبان ماه و پس
از رفع پلمــب ،تعزیرات به دســتور قاضــی دوباره
این واحد را پلمب کرد که پس از طی دوره پلمب،
امروز (شنبه) این واحد رفع پلمب شد.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا با وجود انجام
تخلــف ،این واحد رفع پلمب شــده اســت؟ اظهار
می کند :پلمب یک واحد حــد و میزانی دارد ،این
واحد  20روز پلمب بود که بی ســابقه بوده است.
ضمن این که نظارت ما بر ایــن واحد ادامه دارد تا
دیگر مرتکب تخلف نشود.
وی مــی افزاید :بــه این پرونــده قطعا در دادســرا
رسیدگی می شود ،ما نیز از متخلف تعهد محضری
گرفتیم که تخلف را تکرار نکند و به صورت مطلق
جلوی بخشــی از فعالیت او گرفته شــد .بازرسی
را نیــز ادامه می دهیــم و اگر این اقدامات توســط
متخلف تکرار شود ،برخورد جدی خواهیم کرد.

همزمانبانهمیننمایشگاه«شهرهوشمند»،بیستو
دومیننمایشگاه«ایرانکام»درمشهدتوسطسازمان
فناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریمشهدبرگزار
خواهدشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداری
مشــهد ،در پی تفاهم ســه جانبه میــان نظام صنفی
رایانهایخراسانرضوی،سازمانفناوریاطالعات
وارتباطاتشهرداریمشهدوشرکتنمایشگاههای
بینالمللیمشهد،درراستاییکپارچگیوعملکرد
مطلوبتر ،دو رویداد نمایشــگاهی «شهر هوشمند»
و «ایرانــکام» ،بــه صــورت همزمــان در نمایشــگاه
بینالمللی مشهد برگزار خواهد شــد .پیش از این
مقرر بود نمایشگاه «ایرانکام» در تاریخ 12تا 16آذر
و«شهرهوشمند»درتاریخیکتا 4بهمنبرگزارشود
که با تفاهم صورت گرفتــه ،هر دو رویــداد در تاریخ
یک تا 4بهمنماه برگزار خواهد شد .نمایشگاه شهر
هوشمند که سال گذشته با استقبال خوب فعاالن
و عالقهمنــدان حــوزه فنــاوری و ارتباطــات روبهرو
شــده بود ،امســال نیز در فضایی متفــاوت میزبان
شرکتهای بزرگ فناور و استارت آپهای فعال در
حوزه خدمات هوشمند خواهدبود.

سوژه و خبر

مدیرعامل شرکت آبفای
مشهد اعالم کرد:

هدررفت  18/5درصدی
آبمشهد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشــهد گفت :میزان آب بدون درآمد و هدررفت
فیزیکیآبدرمشهد 18.5درصداست.حسیناسماعیلیاندرگفتوگوباایرنا
افزود :آب بدون درآمد ،آبی است که در شبکه به صورت انشعاب غیرمجاز مصرف
میشود یا در اتفاقات شبکه هدر میرود و درآمدی برای شرکت ندارد .وی اظهار
کرد 8:درصداینمیزانمربوطبهتلفاتفیزیکیوبقیهمربوطبهانشعاباتغیرمجاز
است .وی تصریح کرد :ســال گذشــته پنج هزار و ۲۰۰فقره انشعاب غیرمجاز در
مشهدشناساییوتعیینتکلیفشدکهعمدهاینانشعاباتدرحاشیهشهربود.

از میان خبرها

مدیر گروه فیزیک پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد از
جایگاه برتر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در کشــور گفت و اظهــار کرد :رشــته فیزیک پزشــکی در ایران
قدمتــی  ۳۴ســاله دارد وگروه فیزیک پزشــکی دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد از گروه های برتر کشور محســوب می شود .به
گزارش وبدا ،دکتر محمد تقی بحرینی در مراسم گرامی داشت
روز جهانــی فیزیــک پزشــکی با حضــور اعضای هیئــت علمی،
جمعی از مسئوالن و دانشجویان افزود :هم اکنون در این گروه
در سه رشــته کارشناسی ارشد فیزیک پزشــکی،تصویربرداری
پزشــکی ،رادیوبیولوژی و همچنین پنج گرایش دکترا شــامل
فیزیک رادیوتراپی ،فیزیک پزشــکی هســته ای ،فیزیک تصویر
برداری،رادیوبیولــوژی دزیمتری حفاظت پرتویــی و پرتو های
یونیزان دانشجو تربیت می شود .وی تصریح کرد :گروه فیزیک
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با وجود استادان با سابقه،
دانشــجویان تحصیــات تکمیلی ،امکانــات و ســابقه ای که در
اختیار دارد نــه تنها در ایران بلکه در ســطح بین المللی بســیار
شناخته شده و دارای آینده ای بسیار روشن است.

برگزاری نخستین همایش باشگاه نبض
خوشبختی در مشهد
نخســتین همایش باشــگاه نبض خوشــبختی ویژه دانشجویان
مجرد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،در تاالر دانشجوی دانشکده
پزشــکی برگزار شــد .بــه گــزارش وبــدا ،در این همایــش دکتر
صادقیان کارشناس و مشاور خانواده ضمن برشمردن گام های
همســرگزینی ،از مرحله شــناخت خود تا مرحله خواستگاری،
تاکیــد کرد :ممکــن اســت در ایــن مراحل فــرد نیازمنــد ایجاد
تغییراتی در خود باشد و از آن جا که همه انسان ها قادر به تغییر
هستند ،ضروری است برای اعمال این تغییرات تالش کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد گفت :پیش بینی میشود حدود هشت
هزار فقره انشعاب غیرمجاز در مشهد وجود داشــت ه باشد .وی اظهار کرد :آب
شرب مورد نیاز مشــهد از  ۴۵۰حلقه چاه ،دو رشــته قنات ،یک دهنه چشمه و
سدهای طرق ،کارده ،ارداک و دوستی تامین میشود و ساالنه  ۲۲۰میلیون
متر مکعب از این منابع ،آب اســتحصال می شــود و در اختیار مشــترکان قرار
میگیرد.

ایستگاه الندشت از خط  2قطار شهری مشهد امروز و ایستگاه کوهسنگی آذرماه به بهره برداری می رسد

کوهسنگی به وعده نرسید

گوناگون

جایگاه برتر گروه فیزیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کشور

•پیش بینی وجود  8هزار انشعاب غیرمجاز در مشهد

مدیرعامل قطارشهری :اگر منتظر سرمایه گذار بودیم ایستگاه های الندشت و کوهسنگی حداقل تا سال 1400به بهره برداری می رسید
خبر
محمد حسام مسلمی

اواخرمهرماه امســال ،در بازدید شــهردار مشهد از خط 2
قطارشهریاعالمشدکهدوایستگاهالندشتوکوهسنگی
از خط  2تا پایان آبان ماه به بهره برداری خواهد رســید اما
آن طور که کیانوش کیامرز مدیرعامل شرکت قطار شهری
مشهد به «خراســان رضوی» اعالم می کند فقط ایستگاه
الندشــت در آبان مــاه بهره بــرداری می شــود و در اختیار
شهروندان قرار می گیرد و ایستگاه کوهسنگی به دلیل این
که سرمایه گذاری برای ساخت آن پیدا نشده کمی با تاخیر
و در آذرماه به بهره برداری خواهد رسید.
•اگر منتظر سرمایه گذار می بودیم...

کیانوش کیامرز درباره جزئیات ساخت ایستگاه الندشت و
کوهسنگیازخط 2قطارشهریمشهدبه«خراسانرضوی»
میگوید:ایندوایستگاهجزوایستگاههاییبودهکهکمیبا
تاخیر ساخته شده است ،به دلیل این که قرار بود ساخت آن
راسرمایهگذاربرعهدهبگیرداماباوضعیتاقتصادیفعلی،
سرمایه گذاری برای ســاخت آن اعالم آمادگی نکرد و خود
پیمانکار قطار شهری مشهد ،ساخت آن را بر عهده گرفت.
وی مــی افزاید :اگــر منتظر ســرمایه گذار بودیم تا ســاخت
ایستگاه ها را بر عهده بگیرد ،زمان زیادی می برد تا ایستگاه
های الندشت و کوهســنگی به بهره برداری برسد ،حداقل
تا ســال  1399یــا  1400بهــره بــرداری این دو ایســتگاه
طول می کشید اما پیمانکار قطار شهری در مدت یک سال
توانست ساخت ایستگاه ها را به اتمام برســاند.وی با بیان
این که ایستگاه الندشــت در خط  2قطار شهری دارای دو

مسیر دسترسی اســت ،تصریح می کند :مسیر دسترسی
اول در حال ساخت اســت اما کار ساخت مسیر دسترسی
دوم که در کوچه عدالتیان قرار دارد ،به اتمام رســیده و در
مدار قرار می گیرد و شــهروندان می توانند از این مسیر به
راحتی استفاده کنند .کیامرز همچنین در پاسخ به چرایی
بهره برداری نشدن ایستگاه کوهسنگی با وجود وعده های
داده شده در این زمینه می گوید :تقریبا کارهای ایستگاه
کوهسنگی نیز تمام شده است ولی دو هفته زمان می برد
که وارد مدار شــود ،فقط اقدامــات جزئــی آن باقی مانده
است ،ضمن این که در این ایستگاه اولین سازه شیشه ای
کشور ساخته می شــود و همین موضوع کمی باعث شده
بهره برداری آن به تاخیر بیفتد.
•نواقص وجود دارد؟

مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد همچنین در پاسخ
به این ســوال که آیا در دو ایســتگاه الندشت و کوهسنگی

نواقصی وجود دارد یا خیر؟ اظهــار می کند :تمام نواقص
خط  2که از قبل وجود داشت برطرف شده است ،االن که
ایستگاه های الندشت و کوهســنگی به بهره برداری می
رسد دو یا ســه ماه زمان نیاز اســت تا نواقص آن را برطرف
کنیم ،ما لوازمــی را که بــرای برطرف کــردن این نواقص
استفاده می شود از خارج کشــور وارد می کنیم و چون در
شرایط تحریم هستیم نمی توانیم همه پول لوازم را یک جا
بدهیم و مجبور هستیم بخش به بخش پرداخت کنیم و از
طرفی نمی توانیم ارز را بــه راحتی جابه جا کنیم .وی می
افزاید :نواقصی هم که وجود دارد برای امنیت مســافران
هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و  100در صد ایمنی کامل
در ایستگاه ها برقرار است .کیامرز به میزان اعتبار هزینه
شده برای ساخت ایستگاه الندشــت نیز اشاره می کند و
می گوید :برای ساخت ایستگاه الندشــت  120میلیارد
تومان و همچنین برای ســاخت ایســتگاه کوهســنگی به
همین میزان اعتبار هزینه شده است.
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