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رشد 50 درصدی  نوسازی 
بافت فرسوده اطراف حرم

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت 
              اطالعات از سوی آبفای مشهد
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گذری بر فعالیت های 
موسسه خدمات 
دارویی رضوی

انتش�ار 700 میلیارد تومان  اوراق 
مش�ارکت برای خط 3  قطار ش�هري

مهلت  اس�تفاده خراسان رضوی

ش�هروندان از 

تخفی�ف 20 درصدي 

تا پایان س�ال

وضعیت قرمز و زرد »آب« در 30 شهر خراسان رضوي

نزدیک ب��ه چهارماه پیش بود که به دلیل انتصابات 
جدی��د ، جام جم گزارش��ی در خصوص پ��روژه عظیم 
کمربن��د جنوبی منتش��رکرد  ک��ه مورد انتقاد ش��دید  
سرپرس��ت س��ابق معاونت فنی و عم��ران و مدیرکل 
س��ابق روابط عمومی قرار گرفت و این در حالی اس��ت 
که شهردار جوان مشهدی سه ماه ازانتصابش نگذشته 
ک��ه عزمش را جزم کرده پ��روژه های که بیش از7 و 8 
س��ال اس��ت  بر زمین مانده  را با گفتگو و ارتباطات بین 
نهادی حل کند واز آیین گفتگو برای این ابر پروژه های 

مغفول بویژه کمربند جنوبی س��خن می گوید.
محم��د رضا کالیی در اولین گفتمانش با مطبوعات 
و رس��انه های داخلی و خارجی نوید باز شدن قفل های 
ش��هر با اس��تفاده از ظرفیت گفتگ��و ، همدلی و اعتماد 
کردن به ش��بکه یکپارچه جوامع محلی را داده اس��ت و 
براین باور اس��ت که توقف پروژه کمربند جنوبی ش��هر  
ارتباط چندان مس��تقیمی با تصمیم��ات قضایی ندارد 
وهم��کاری با رویکرد گفتگو محور تاثیر بس��یار زیادی  
در ای��ن پروژه و دیگر طرح های بر زمین مانده دارد که 

تا کنون به آن توجهی نش��ده اس��ت . 
وی ارتفاعات جنوبی مش��هد را یک��ی ازمهم ترین  

ذخائر ارزش��مند طبیعی این شهرمی داند و به گفتگوی 
س��ه جانبه شهرداری ، دادس��تانی و سمن های محیط 
زیس��ت در رابطه با پروژه کمربندجنوبی امید وار است 
و همچنی��ن تاکی��د دارد که احیاء این پ��روژه  دغدغه 
ه��ای مش��ترک در خص��وص حفظ مواه��ب طبیعی  
،فضای انبوه جنگل و جبران کمبود فضای س��بز مرکز 
ش��هررانیزبا جلوگیری از س��اخت و سازهای غیر مجاز 
و نگه داری مس��یر کوه پیمایی  محقق می س��ازد و از 
س��وی دیگرنیز م��ی تواند ظرفیت اس��تفاده از فضای 
س��بز و تفریحی راب��رای مردم مناطق ک��م برخوردار 

ش��هر فراهم آورد. 
کالی��ی  در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود با 
بی��ان اینک��ه مطالعات پروژه BRT در حال بررس��ی 
و بازنگ��ری اس��ت 8 راه��کار ب��رای آن معرفی کرده 
که تک الین ش��دن مس��یر منتهی به چه��ارراه ها به 
منظورجلوگی��ری از ترافی��ک در مس��یرهای پر حجم 
ترافیک��ی یکی از مهم ترین آنان محس��وب می ش��ود 

و صرف��ه جوی��ی زمان��ی را نی��ز ب��ه هم��راه دارد .
ادام�ه در صفح�ه 4

 نگاهی به کارنامه 3 ماهه شهرداري؛ 

عزم شهردار بر حل پروژه بزرگ کمربند 
جنوبی 

مریم خزاعی  
سرپرست 

روزنامه جام جم 
خراسان رضوی 

 صفحه4
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مدیرنمایش��گاهی ش��رکت نمایش��گاه بین المللی 
مش��هد از برگ��زاري اولی��ن آوردگاه توانمندي بانوان 
ایران زمین از تاریخ 20 الي 24 اس��فند جاري خبر داد.

محمدج��واد محب��ي در نشس��ت مطبوعاتي اظهار 
کرد: نخس��تین آوردگاه توانمندی بانوان ایران زمین با 
نام اختصاری ›سایه س��ار مینو‹ از سوی کمیته بانوان 
اس��تانداری خراسان رضوی در فضایی به مساحت 19 
ه��زار مترمربع از 20 تا 24 اس��فند در نمایش��گاه بین 

المللی مش��هد برگزار می ش��ود.
محبي تصریح کرد: در این نمایش��گاه 240 شرکت 
کننده زن از اس��تانهای مختلف کش��ور دستاوردهای 
خود را در قالب 515  غرفه در زمینه کس��ب و کارهای 
نوی��ن، مراکز علمی و آموزش��ی، مش��اوره و زیبایی، 
گیاهان دارویی، غذاهای س��نتی، هفت س��ین، فرش 
دس��تباف، مشاغل خانگی، صنایع دستی و زیورآالت، 
هنرهای تجس��می، واحده��ای صنفی و صنعتی، مد و 
لباس، مش��اوره تخصصی، فرش ماش��ینی، خدماتی، 
گردش��گری، صنعت غذا، حوزه تجارت، بهداش��ت و 
س��المت و کارگاههای مهارتی به نمایش می گذارند.
وی ادامه داد: در بخش��ی از این نمایش��گاه، بانوان 
افغ��ان نیز توانمندیهای خود را در معرض نمایش قرار 
م��ی دهند و در طول برگزاری ای��ن رویداد، هیاتهای 
تجاری از س��وریه و افغانس��تان نیز از نمایشگاه دیدن 

خواهن��د ک��رد.
 مدیرنمایش��گاهی شرکت نمایش��گاه بین المللی 
مشهد با اشاره به محل برگزاري سایه سار مینو افزود: 
این نمایشگاه در سالن هاي فردوسي، عطار، ابوسعید، 
مولوي، انوري، فضاي باز، مس��یر ورودي و میل پرچم 

و هش��ت ضلعي برگزار مي ش��ود.  

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد گفت : 
ب��ا تالش های صورت گرفته، دفت��ر انفورماتیک این 
ش��رکت به عنوان یکی از دفاتر پیشرو در پیاده سازی 
الزامات استاندارد ISMS در حوزه امنیت اطالعات 
موفق ب��ه دریاف��ت مج��دد گواهینامه بی��ن المللی 

ISMS ISO/IEC27001:2013 گردی��د.
ب��ه گزارش دفتر روابط عمومی مهندس حس��ین 
اس��ماعیلیان با اعالم این مطلب اظهار داشت:  رشد 
سریع و سرعت روزافزون تغییرات در علوم و فناوري 
را در عصر حاضرباید مدیون دسترس��ي گس��ترده و 
فراگیر به اطالعات دانس��ت ازسوی دیگر حرکت رو 
به گس��ترش جوامع در راس��تاي جامع��ة اطالعاتي، 
موجب رش��د وس��یع خدمات اطالعاتي شده و با این 
نگرش، اطالعات براي یک س��ازمان، س��رمایه اي 

فوق العاده با ارزش محس��وب مي ش��ود.
 لذا با وجود اتصاالت گس��ترده جهاني، اطالعات 
مي بایس��ت به  ص��ورت کنت��رل  ش��ده در معرض 
اس��تفادة مخاطبین قرار گرفته و در برابر تهدیدهاي 

موجود علیه آن، به نحو مطلوب حفاظت ش��ود.
 بدین منظ��ور رویک��ردي تح��ت عنوان سیس��تم 
مدیری��ت امنی��ت اطالع��ات،  حاص��ل تج��ارب و 
فعالیت ه��اي مس��تمر در دهه گذش��ته، در خصوص 
حفاظ��ت از ای��ن مزیت رقابتي س��ازمان ها پدید آمده 

اس��ت. 
وی ادامه داد: دفتر آمار و فن آوری اطالعات شرکت 
آب و فاضالب مش��هد به عنوان یکی از دفاترپیش��رو 
در پیاده س��ازی الزامات اس��تاندارد ISMS در حوزه 
امنی��ت اطالعات موفق به دریاف��ت مجدد گواهینامه 
 ISMS ISO/IEC27001:2013 بی��ن الملل��ی
گردی��د. این گواهینامه که به عنوان یکی از مهمترین 
اعتبارنامه ها در حوزه امنیت اطالعات محس��وب می 
گردد براس��اس ممیزی و تایید انطباق صورت گرفته 

توسط س��ر ممیز مربوط به این ش��رکت اعطا گردید. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب مش��هد ضمن 
تش��کر و قدردان��ی از تالش های ص��ورت گرفته در 
مس��یر اخذ مجدد ای��ن گواهینامه خاطر نش��ان کرد: 

تالش ها در ش��رکت هم��واره بر این اصل اس��توار 
بوده است و علیرغم کلیه محدودیت های موجود، از 
لح��اظ امنیت در باالترین س��طح ممکن عمل نموده 
و در همین راس��تا این ش��رکت از سال گذشته موفق 
به پیاده س��ازی و ارتقاء اس��تاندارد ISMS از نسخه 
2005 ب��ه نس��خه 2013 گردید و امس��ال نیز اولین 
دوره ممیزی مراقبتی با موفقیت پش��ت س��ر گذاشته 

ش��د   .

طرح تخفیفات 24 درصدی برای پرداخت های 
نق��دی بدهی مودی��ان متقاضی اخ��ذ مجوزهای 

س��اختمانی،پایان یافت.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی معاون��ت اقتصادی 
شهرداری مش��هد، رضا خواجه نائینی عنوان کرد: 
پروانه های ساختمانی P یا همان قیمت منطقه ای، 
یکی از آیتم های تعیین کننده ای اس��ت که هر ساله 
براس��اس ت��ورم، تغییر ک��رده و افزای��ش می یابد، 
اگر ش��هروندی در پایان س��ال اقدام به اخذ پروانه 
س��اختمانی نکند، در س��ال بعد، به میزان تورم نرخ 
آن افزایش خواهد یاف��ت.وی در ادامه افزود: حال 
با توجه به همراه ش��دن این موضوع با تخفیف 24 

درص��دی، تفاوت رقم اخذ پروانه در س��ال جاری با 
س��ال آینده، تفاوتی چش��م گیر و تا حدود 30 درصد 
کمتر خواهد داشت رضا خواجه نائینی ، معاون مالی 
و پشتیبانی ش��هرداری مشهد گفت: با پایان یافتن 
طرح تخفیفات 24 درصدی در روز 12 اسفند میزان 
تحق��ق درآمدهای نقدی ش��هرداری به یک هزار 
و 877 میلیارد تومان رس��ید ک��ه امیدواریم با آغاز 
تخفی��ف 20 درص��دی از امروز، که تا پایان س��ال 
جاری ادام��ه دارد، بتوانیم بودج��ه دو هزار میلیارد 
تومانی س��ال جاری را به طور کامل محقق نماییم.

برگزاري اولین آوردگاه 
توانمندي بانوان ایران 

زمین در مشهد

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تاکید کرد؛

مهلت استفاده شهروندان از تخفیف 20 درصدی، تا پایان سال

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات از سوی آبفای مشهد

مدیرعامل ش�رکت قطار ش�هری 
مش�هد گف�ت: خ�ط 2 قطار ش�هري 
در س�ال 98 به بهره ب�رداري خواهد 

رس�يد.
کیانوش کیامرز در نشستي مطبوعاتي 
اظهار کرد: عملیات اجرایي خط 2 تا اوایل 
تابستان 98 ازایستگاه شریعتی تا پیروزی 
به اتمام مي رس��د، از ایس��تگاه الندشت و 
کوهس��نگي بصورت گذري عبور خواهد 
ک��رد و همچنین ت��ا پای��ان 98 بصورت 

صددرصد به بهره برداري خواهد رس��ید.
کیامرز درخص��وص بودجه ارزي خط 
2 اف��زود: بودجه ارزی کل این خط معادل 
278 میلیون یورو اس��ت ک��ه از این مبلغ 
141 میلیون یورو تا سال 95 هزینه گردید 
و خ��ط راه اندازی ش��د. در حال حاضر 30 
میلی��ون یوروی  ای��ن مبلغ باقی مانده که 

صرف تجهیزات می ش��ود
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد 
در خصوص ایمنی قطارشهری بیان کرد: 
تکمیل ترین سیس��تم سیگنالینگ کشور 
را مش��هد دارد و ایمنی قطار در حد ایمنی 

هواپیمایی اس��ت..
وي درخص��وص ورود واگ��ن ه��اي 

مونتاژ ش��ده به مش��هد اف��زود: 70 واگن 
تحوی��ل ش��رکت بهره ب��رداری ش��ده و 
30 واگ��ن باق��ی مانده ک��ه صددردصد 
مونتاژ ش��ده و تمام ای��ن واگن ها تا نیمه 

اردیبهش��ت به مش��هد می رس��د.
کیامرز با اش��اره به خط 3 قطار شهري 
اعالم کرد: حفاری خط 3 قطارش��هری با 
استفاده از 2 دستگاه تی.بی.ام در دو جبهه 
از میدان فردوسی شروع شد. یک دستگاه 
هم اکن��ون در پ��ل آم��وزگار و دیگری در 

ایس��تگاه میدان بس��یج اس��ت.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد 
با اش��اره ب��ه اینکه عبور از میدان بس��یج 
طی س��ال های گذش��ته یکی از کارهای 
پیچیده و دشوار بود، افزود: برنامه سال 98 
رسیدن دس��تگاه حفار به امامت 49 است 
و س��پس در این محدوده دستگاه تی.بی.
ام اوره��ال ش��ود و نوار نقال��ه جمع آوری 

می گ��ردد.
وي ب��ا بیان اینکه برنامه ریزی ش��ده 
دستگاه حفار در جبهه شرقی به پایانه امام 
رضا)ع( برس��د، اظهار کرد: تا سال 1400 
تالش می شود کار حفاری به اتمام رسیده 
و ملحقات دستگاه حفار جمع آوری شود و 

تونل نیز تکمیل خواهد ش��د.
وي اضاف��ه داش��ت: در واق��ع فاز اول 
خط 3 قطارش��هری را از میدان ش��هدا تا 
پایانه ام��ام رضا )ع( به ط��ول 6 کیلومتر 
بهره برداری می کنیم که این فاز ش��امل 
ایستگاه شهدا، شارستان، باب الجواد)ع(، 
دانش، فلکه برق می شود و ایستگاه میدان 
پان��زده خ��رداد و پایانه را ش��روع کردیم.
مدیرعامل ش��رکت قطارشهری مشهد با 
اش��اره به اینکه دورنمای منابع مالی برای 
آینده خوب نیس��ت، اظهار کرد: به دنبال 
تامی��ن منابع برای خط 2 هس��تیم؛ 700 
میلیارد تومان س��هم اوراق مشارکت خط 
3 اس��ت و اگر این رقم جذب ش��ود، روال 

خوبی طی خواهد ش��د.
وي با اش��اره به اینکه پیش از ش��روع 
تحریم ه��ا تجهیزات خط 2 را پیش خرید 
ک��رده بودیم، گفت: در خط 3 فاینانس��ی 
پیگی��ری می ش��ود ت��ا از مناب��ع خارجی 
استفاده شود و تبادل مالی صورت نگیرد، 
برای خط 3 نیز در بازه ای 2 س��اله نیازمند 
تجهیزات نیستیم.کیامرز در پایان افزود: 
ت��الش می ش��ود س��ال 1400 بتوانی��م 
6 کیلومت��ر ف��از اول خ��ط 3 را راه اندازی 
کنیم، ولي با ش��رایط اقتصادي و نوسانات 
ارزي ام��روز نمی ت��وان دورنمای خاصی 

مش��خص کرد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد خبر داد؛

بهره برداري از خط 2 قطار شهري، در سال آینده

مهري خزاعي

 رئي�س اداره خدم�ات و محي�ط زیس�ت 
ش�هری شهرداری منطقه یک مشهد از رنگ 
آمي�زی بي�ش از 135ه�زار مترمربع طول از 
ج�داول س�طح منطق�ه همزمان ب�ا اقدامات 

اس�تقبال از بهار 98خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عمومی منطقه یک، وحید زارعی 
ب��ا بیان این خبر، گفت: با توج��ه به نزدیکی ایام نوروز 
و با توجه به لزوم حفظ زیبایی و مبلمان ش��هری طرح 
شستش��و، پاک س��ازی و رنگ آمی��زی جداول س��طح 
منطق��ه آغ��از گردیده و تا پایان اس��فند جاری به پایان 

خواهد رس��ید.
ریی��س اداره خدم��ات و محی��ط زیس��ت ش��هری 
ش��هرداری منطقه یک مش��هد اظهار ک��رد: همچنین 
رفع نقص، مرمت، رنگ آمیزی و همچنین شستش��وی 
کلی��ه تابلوه��ای معاب��ر، راهنمای��ی رانندگی و عالئم 

هش��دار دهنده در حال انجام اس��ت.

رنگ آمیزی بیش از135هزار 
مترمربع از جداول منطقه یک
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 ش�هردار منطق�ه ثام�ن گف�ت: بافت 
فرس�وده پيرامون ح�رم مطهر 5۰ درصد 

پيشرفت داشته است.
به گزارش خبرنگار جام جم خراس��ان 
رضوی س��ید مصطفی نعمتی در نشست 
مطبوعاتي که در خان��ه تاریخی داروغه 
برگزار ش��د، اظهار ک��رد: در منطقه ثامن 
4 خانه تاریخی توس��ط شهرداری مشهد 
خریداری ش��ده که از این بین خانه های 
تاریخ��ی توکل��ی و داروغه مرمت ش��ده 
اس��ت و در عین حال به دنبال اس��تفاده 
از ظرفی��ت بخش خصوص��ی در مرمت 

2 خانه دیگر غفوری و کرمانی هس��تیم.
نعمت��ي تصریح کرد: طرح نوس��ازي 
و بهسازي بافت فرس��وده پیرامون حرم 
مطهر 50 درصد پیشرفت داشته است که  
در این طرح محدوده حرم از 18 هکتار به 
50 هکت��ار افزایش می یابد، در عین حال 
ت��ا کنون 2میلی��ون و 450 هزار مترمربع 

کاربری اقامتی ایجاد ش��ده اس��ت.
ش��هردار منطق��ه ثام��ن بی��ان کرد: 
فضای س��بز منطقه ثام��ن از 2.5 هکتار 
ب��ه 67 هکت��ار در پایان ط��رح افزایش 
خواه��د یاف��ت. همچنی��ن خیابان های 
منته��ی به حرم مطهر از 4 خیابان کنونی 
ب��ه 8 خیاب��ان افزایش م��ی یابد و رینگ 
شارس��تان رضوی نیز ای��ن خیابان ها را 
به ه��م متصل می کند ضم��ن اینکه در 
مس��یر منتهی به ح��رم مطهر نیز 8  ره باغ 
ایجاد می ش��ود که نمون��ه آن احداث ره 
ب��اغ طوبی اس��ت که تا انتهای س��ال به 

پایان می رس��د.
وي ب��ا بیان اینکه در طرح نوس��ازی 

اط��راف حرم مطهر 17 پارکینگ طبقاتی 
اح��داث خواهد ش��د، گفت: ای��ن تعداد 
پارکین��گ ح��دود 9700 فض��ای پارک 
را ب��رای زائ��ران و مس��افران فراهم می 
کن��د همچنی��ن 9 مرکز محل��ه در طرح 
پیش بینی ش��ده اس��ت در واقع جمعیت 
س��اکن در منطق��ه ثامن پیش از ش��روع 
طرح، 52 ه��زار نفر بود. وي درخصوص 
فعالیت هاي صورت گرفته طي یک سال 
اخیر اف��زود: بازگش��ایی ورودی خیابان 
ش��هدای حج، امتداد شارس��تان رضوی 
به س��مت بازار رضا)ع( و اجرای بخش��ی 
از بولوار شارس��تان رض��وی در محدوده 
مح��ور طبرس��ی با 30 درصد پیش��رفت 
فیزیک��ی از اهم اقدام��ات صورت گرفته 
اس��ت همچنی��ن در این م��دت 97 هزار 
مترمرب��ع از معاب��ر منطق��ه آس��فالت 
ش��د.همچنین عملیات پیاده روسازی در 
14500مترمربع از پیاده روهای س��طح 
منطقه به اتمام رس��ید و 50 هزار مترمربع 
پروژه پیاده روس��ازی نیز در دس��ت اجرا 

ق��رار دارد.
ش��هردار منطقه ثامن مشهد در زمینه 
فعالی��ت های ح��وزه خدمات ش��هری، 
عنوان کرد: ایجاد 62 چش��مه س��رویس 
بهداش��تی، نصب 12 دستگاه آبسردکن 
و اس��تقرار 475 پروژکت��ور نی��ز از دیگر 
اقدام��ات ص��ورت گرفته در یک س��ال 

گذش��ته به ش��مار می رود.
دوباره همین تع��داد مجاور در منطقه 
ثامن س��اکن شوند، این در حالی است که 
تعداد س��کنه ثابت منطقه به دلیل اجرای 
برخی سیاس��ت ها در ادوار مختلف به14 

هزار نفر کاهش یافته اس��ت.

گذری بر فعالیت های موسسه خدمات دارویی رضوی
شهردار منطقه ثامن عنوان کرد؛

رشد 50 درصدی  نوسازی بافت 
فرسوده اطراف حرم

* از خدمت�ی بی وقف�ه ت�ا تح�ول 
خدمات دارویی

زائ��ران دور و نزدیک با قلب��ی ماالمال از 
عش��ق به ام��ام مهربانی ه��ا میهمان صحن 
و س��رای رض��وی می ش��وند. میهمانانی که 
گاه ب��ا بیم��اری و درد و ب��ه نیت ش��فا قدم به 
مش��هدالرضا)ع( می گذارن��د و نی��از مبرم به 

خدم��ات درمان��ی و داروی��ی دارن��د.
داروخانه دارالشفاء امام رضا)ع( به پشتوانه 
فعالیت مؤسس��ه خدم��ات دارویی رضوی در 
جوار حرم مطهر رض��وی آماده ارائه خدمات 
ش��بانه روزی دارویی به این بیماران اس��ت. 
همچنی��ن داروخان��ه مرک��زی ام��ام)ع( در 
بخش ه��ای گوناگ��ون در جوار بیمارس��تان 
ام��ام رض��ا)ع( پذی��رای زائ��ران و مجاوران 
این آس��تان ملکوتی اس��ت. در ای��ن مجال با 
خدمات مؤسس��ه خدم��ات دارویی رضوی و 
داروخانه های تحت پوش��ش آن بیش��تر آشنا 
می شویم. داروخانه هایی که در مسیر الگویی 
برت��ر در ح��وزه مدیریت دارویی کش��ور گام 

برمی دارن��د.

*کمک به بيماران کم بضاعت
داروخانه مرکزی ام��ام)ع( با توجه به نیاز 
مبرم ش��هر مش��هد به ی��ک داروخانه جامع و 
کامل در دوران جنگ تحمیلی به ویژه تأمین و 
توزیع داروهای بیماران خاص و صعب العالج 
در س��ال 1362 تأس��یس ش��د. مدیرعام��ل 
مؤسسه خدمات دارویی رضوی ابراز می کند: 
»این داروخانه در سال 1384 موفق به کسب 
گواهینامهISO9001-2000  ش��ده است. 
همچنین در سال 1395 توانست گواهی نامه 
»اهتمام کیفیت« را در شش��مین دوره جایزه 
ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران کسب 
کن��د و در مجموع ده داروخانه برتر ایران قرار 

بگی��رد«.
 البت��ه ای��ن مؤسس��ه  عالوه ب��ر مدیریت 
داروخانه مرکزی امام)ع( و داروخانه دارالشفاء 
ام��ام رضا)ع(، در حال حاضر 9 داروخانه دیگر 
در مش��هد و ته��ران را تح��ت پوش��ش خود 
دارد و کلی��ه داروهای موج��ود در بازار ایران 
و همچنی��ن داروهای خارج��ی دارای مجوز 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
کش��ور این داروخانه ها را تأمین می کند. دکتر 
س��یدمهدی هاش��می نژاد می افزاید: »یکی 
از افتخارات این مؤسس��ه کم��ک به بیماران 

محروم اس��ت. در این راستا، مؤسسه با برخی 
مراکز خیری��ه همکاری می کند و به بعضی از 
بیم��اران خاص و کم بضاعت پس از بررس��ی 
عدم اس��تطاعت مال��ی آن��ان، تخفیفاتی در 
هزینه دارو می دهد. در مجموع، این مؤسس��ه 
دارویی حدود یک درصد س��ود ساالنه فروش 

خود را به این امر اختصاص داده اس��ت«.

* عرض�ه دارو در پالس�تيک های 
تجزیه پذی�ر

مؤسسه خدمات دارویی رضوی به عنوان 
یک��ی از مراک��ز مهم دارویی کش��ور در کنار 
تأمی��ن داروه��ای ش��یمیایی داروخانه های 
تحت مدیریت خود و پخش استانی دارو توجه 
ویژه ای نیز به طب س��نتی یا طب مکمل دارد. 
این مؤسس��ه با راه ان��دازی واحد گیاهان 
دارویی در س��ال 1383 در داروخانه مرکزی 
امام)ع( توانس��ت نام این داروخانه را به عنوان 
اولی��ن داروخانه گیاهی کش��ور ک��ه زیر نظر 
دکت��ر داروس��از فعالیت می کن��د، ثبت کند. 
هاش��می نژاد می گوید: »ای��ن واحد با هدف 
ارائه خدمات مشاوره گیاهان دارویی و عرضه 
گیاه��ان دارویی با قیمت و کیفیت مناس��ب 
تأس��یس ش��ده اس��ت و در حال حاضر حدود 
120 گی��اه مفرده و 40 فرآورده گیاهی همراه 
با بروش��ور راهنمای مص��رف در این واحد به 

مراجعان عرضه می ش��ود.
 این خدمات در سال های اخیر با راه اندازی 
دو ش��عبه جدی��د گیاه��ان داروی��ی رضوی 
در ورودی ب��اب الج��واد)ع( و ورودی ش��یخ 
طوس��ی حرم مطهر رضوی رشد چشمگیری 
پی��دا کرد«. همچنین این مؤسس��ه دارویی با 
بهره گی��ری از بخ��ش واردات خ��ود با هدف 
تأمین داروهای کس��ری بازار دارو با موافقت 
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی کش��ور اقدام ب��ه واردات 
داروهای مورد نیاز از کشورهای معتبر جهان 
با کمترین قیمت ممکن می کند. این مؤسسه 
توجه خاصی نیز به حفظ محیط زیست دارد و 
از معدود داروخانه های کشور به شمار می رود 
که از پالستیک های تجزیه پذیر برای عرضه 

محصوالت دارویی اس��تفاده می کند.

* دسترس�ی ب�ه اطالع�ات 22۰۰ 
دارو

ام��روزه ب��ا پیش��رفت تکنولوژی ش��اهد 

رش��د ارائ��ه خدمات در بخش ه��ای مختلف 
حوزه س��المت کش��ور هس��تیم. مؤسس��ه 
خدم��ات دارویی رضوی نیز ب��ا بهره گیری از 
 RPSI سیستم های جامع مالی و اتوماسیون
از سال 1391 در داروخانه های تحت پوشش 
خود توانس��ته در کنار صرفه جویی در نیروی 
انس��انی، با دقت باالتری ب��ه تحلیل عملکرد 

ای��ن داروخانه ه��ا در کن��ار ه��م بپ��ردازد. 
هاش��می نژاد تصری��ح می کن��د: »ای��ن 
سیس��تم ها در س��ال جاری به موتور پردازش 
صوت��ی نیز مجهز ش��د و توانایی شناس��ایی 
فرمان ه��ای کارب��ر را از طری��ق پیام ه��ای 
صوتی ب��ا صرف زمان کمت��ری دارد. به طور 
مثال نسخه های بیماران را با فرمان صوتی و 
بدون تایپ دس��تی می توان در این سیستم ها 
وارد ک��رد«. همچنی��ن 11 داروخان��ه تحت 
پوش��ش این مؤسسه کار نسخه پیچی خود را 
 »PDA« با بهره گیری از دس��تگاهی به نام
انج��ام می دهد. از این رو، اگ��ر نوع دوز و برند 
داروی��ی متفاوت باش��د، در کوتاه ترین زمان 
ممکن و با درصد خطایی درحد صفر، دارویی 
مطابق نس��خه ب��ه بیمار ارائه می ش��ود. ارائه 
خدمات دارویی به برخ��ی بیماران خاص نیز 
با اس��تفاده از پیک دارو و غیرحضوری انجام 

می ش��ود. 
در حال حاضر وب سایت مؤسسه خدمات 
دارویی رض��وی نیز به عن��وان »بانک جامع 
مق��االت و اطالع��ات دارویی و پزش��کی« 
توانس��ته اطالع��ات بیش از دو ه��زار و 200 
دارو را در دس��ترس کاربران قرار دهد چنانکه 
قابلیت های این وب س��ایت موجب شده تا در 
زم��ره برترین س��ایت های حوزه پزش��کی و 
س��المت کشور قرار گیرد. عالقه مندان برای 
دسترسی به این اطالعات می توانند به نشانی

www.rpsi.ir مراجع��ه کنن��د.

مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی بیان کرد:
آماده باش پایگاه هالل احمر خراسان رضوي در نوروز آینده

مدیرعام�ل ه�الل احمر خراس�ان رض�وی گف�ت: 89 پایگاه 
موقت، ثابت و س�يار هالل احمر خراس�ان رضوی آماده خدمات 

رسانی ویژه طرح نوروزی است.
به گزارش خبرنگار جام جم خراس��ان رضوي، س��ید مجتبی احمدی 
در نشس��ت مطبوعاتي اظهار کرد: طرح ملی خدمات نوروزی همزمان با 

سراسر کشور از 25 اسفند در خراسان رضوی نیز آغاز خواهد شد.
احمدي تصریح کرد: س��ازمان جوانان، امداد نجات و داوطلبان هالل 
احمر با ایجاد 89 پایگاه موقت، ثابت و س��یار امداد و نجات و 23 ش��عبه 
طرح ایمنی س��المت در راه ها و مراکز پرجمعیت را تا 17 فروردین ادامه 

خواهد داد.
وي اف��زود: در اج��رای طرح نوروزی اهداف��ی از قبیل کاهش تلفات 

و افرای��ش آمادگی و به��ره برداری بهینه از پایگاه ه��ا، افزایش تعامل با 
سایر دستگاه ها، ایمنی و سالمت مسافران، ترویج فرهنگ پیشگیری از 

طریق افزایش سطح آگاهی های عمومی دنبال می شود.
احم��دی تصریح کرد: 46 آمبوالنس و یک دس��تگاه بالگرد به همراه 
خودروهای س��بک و کمک دار و4 دس��تگاه خودروی ست نجات که به 
تازگی به مجموعه هالل احمر خراسان رضوی اضافه شده است در طرح 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل هالل احمر خراسان رضوی عنوان کرد: بیش از 6468 نفر 
روز نیروی عملیاتی در طرح نوروزی مشارکت خواهند داشت، همچنین 
در لحظه تحویل س��ال 120 نفر از پرس��نل در حرم مطهر مستقر خواهند 
ش��د و برای مراسم س��خنرانی مقام معظم رهبری نیز 90 نفر به همراه 3 

آمبوالنس و اتوبوس هالل احمر و 1 بالگرد انجام وظیفه خواهند کرد.
وي اظه��ار کرد: همچنی��ن در ایام 12 و 13 فروردین که س��فرهای 
درون ش��هری نیز افزایش دارد 150 تیم سحاب که هر تیم شامل دو نفر 
اس��ت فعالیت خواهند کرد و در این ای��ام پویش بهبود رفتار ترافیکی نیز 

دنبال می شود.
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من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

مدیرعام�ل آبف�ای اس�تان نس�بت ب�ه تامين 
آب ش�رب 73شهرتحت پوش�ش در درازمدت 
اظهارنگران�ی ک�رد و گف�ت: ش�هرهای گلبهار، 
قوچ�ان ، رضویه، نيش�ابور و ش�اندیز ب�ه لحاظ 
برخورداری از منابع آب ش�رب در ش�رایط قرمز 

و 25شهرهم در موقعيت زرد قرار دارند.
س��ید ابراهی��م عل��وی تاکید ک��رد: در این جلس��ات 
راهکارهای تامین کوتاه مدت مورد بررسی قرار می گیرد 
ولی مس��یر تامین آب شهرهای بزرگ در قالب طرح جامع 
برای افق 1410 باید مش��خص و برای رفع مشکل آب در 

آینده 73 شهر تحت پوشش هم برنامه ریزی شود.
وی ب��ا بیان اینکه 50 درصد اجرای پروژه های بخش 
آب ص��رف رفع کس��ری آبده��ی چاه ه��ای موجود می 
ش��ودتاکید کرد: چالش کمبود آب در استان هر روز عمیق 

تر می شود.
 وی عب��ور موفقی��ت آمیز از ش��رایط تنش آبی  در چند 
سال گذشته را نتیجه همکاری آبفای شهری و آب منطقه 
ای اس��تان اعالم کرد وخواس��تار روان کاری فرآیندهای 

تامین آب شد.
 علوی وضعیت تامین آب بیشتر شهرها را در نقطه سر 
به سر دانست که در صورت به روزکوچک ترین مشکل با 

کم آبی مواجه خواهند شد.
وی  از مدیران آب منطقه ای خواس��ت در کنارمسائل 
مرتب��ط ب��ا تامی��ن آب شهرمش��هد، دغدغ��ه تامین آب 
شهرهای اس��تان را هم داشته باشند و تمدید پروانه بهره 
برداری را با حساس��یت و سرعت عمل بیشتری در دستور 

کار و پیگیری قرار دهند.
وی همچنی��ن ب��ر بازنگری و به روز رس��انی نیاز آبی 
شهرهای استان در افق 1420 با تخصیص میزان کسری 
آب و تدوی��ن برنام��ه منابع تامین آب مناطق ش��هری و 
تفکی��ک پروژه های آبرس��انی به منظور افزایش س��هم 

استان از پروژه های ملی آبرسانی تاکید کرد .

هفته آینده صورت می گیرد؛

انتشار700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خط 3 قطارشهری
مدیرعامل آبفای خراسان رضوي مطرح کرد؛

وضعیت قرمز و زرد »آب«
 در 30 شهر استان

ادامه از صفحه اول
ش��هردار با تاکید بر این نکته که بیشترین سرانه 
بودجه  در کشوربه بخش حمل و نقل  اختصاص می 
یابد از کاهش اس��تفاده مردم از وسایل حمل و نقل 
عموم��ی بویژه اتوبوس ها خبر داد وبر اهتمام ویژه 
برامور فرهنگی درراس��تای توسعه استفاده از حمل 
و نقل عمومی و زیر س��اخت های آن تاکید کرد  و 
این مهم را ک��ه از وظایف ذاتی نهادهای فرهنگی 

است ،خواستار شد.
کالیی در ادامه جلسه  به برگزاری مناقصات در 
خصوص  س��اخت  پروژه پارکینگ های  در اطراف 
حرم رضوی اشاره کردو افزود: قرار بر آن است که 
در ایام ویژه  نوروز سال 98 بویژه ایام تحویل سال 

نو به منظور تش��رف آسان و بدون دغدغه زائران و 
مجاوران حضرت رض��ا )ع( پارکینگ های موقت 
ایجاد ش��ود و همچنین ب��رای تعطیالت نوروزی و 
تامی��ن نیاز زائران و مجاوران در خیابانهای اطراف 
ح��رم  درطول این ایام 8 هزار و 500 جای پارک به 
صورت موقتی ایجاد ش��ود، ام��ا اقدامات بلندمدت  
در این راس��تا با محوریت کارکارشناسی در شورای 

همتا در حال پیگیری  و آماده سازی است .
ش��هردار مش��هد در ادامه این نشست ازمتوقف 
شدن سند پهنه بندی شهر مشهد  از سال 95 سخن 
گفت و ادامه داد: این س��ند از س��وی شورای عالی 
معماری و ش��هر س��ازی برای کالن شهرها تهیه 
ش��ده است و سند بلند مرتبه سازی رابایستی  اداره 

کل راه و شهرس��ازی تدوی��ن کند اما ق��رار بر این 
اس��ت که  شهرداری طی تفاهم نامه ای سند پهنه 
بندی حریم ش��هر را تهیه و به تایید کمیسیون ماده 
5 برس��اند ، خوشبختانه شاهد هستیم  کاری که دو 
و س��ال و نیم بر زمین مانده و متوقف شده بود دردو 

ماه گذشته به نتایج خوبی رسیده است .
وی در پایان سخنانش بر پیگیری خواسته های 
مردمی و ایجاد نش��اط و ش��ادی در فضای عمومی 
ش��هر تاکید کرد واضافه کرد : ترجیح آن اس��ت که 
زیرساخت های الزم را برای ورزش همگانی فراهم 
کنیم اما مدیریت ش��هری تالش می کند از ورزش 
همگانی  حمایت کند اما اگر از نظر س��رمایه گذاری 

دچار مشکل نشویم.

 مع�اون حم�ل و نقل و ترافيک و سرپرس�ت 
معانت فنی و عمران ش�هرداری مشهد با اشاره 
به موافقت س�ازمان برنامه و بودجه کشور برای 
انتش�ار اوراق مش�ارکت گفت: هفته آینده 7۰۰ 
ميلي�ارد تومان اوراق مش�ارکت برای خط س�ه 

قطارشهری مشهد منتشر می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری مشهد، 
خلی��ل اهلل کاظمی اف��زود: با پیگیری های انجام ش��ده 
موفق به دریافت مجوز انتشار 700 میلیارد تومان اوراق 
مش��ارکت از س��ازمان مدیریت برنامه و بودجه کش��ور 
ش��دیم و این موضوع از سوی نوبخت به بانک مرکزی 

اعالم شده است.
وی اضافه کرد: بر همین اس��اس هفته آینده مرحله 
اول انتشار این 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت انجام 

خواهد شد.

مع��اون حمل و نقل و ترافیک و سرپرس��ت معاونت 
فنی و عمران ش��هرداری مش��هد با بی��ان اینکه اجرای 
بخش��ی از خط 3 قطارش��هری مش��هد از میدان شهدا تا 
پایانه مسافربری امام رضا )ع( و اتصال این خط به خط دو 
و یک به 2700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: 
این مبلغ را باید طی سه سال و تا سال 1400 تامین کنیم 
تا بتوانیم این بخش از خط قطارشهری را به بهره برداری 
برسانیم.کاظمی ادامه داد: برای تامین این مبلغ با توجه با 
انتش��ار700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در هفته آینده 
و 100 میلیارد تومان اوراق منتش��ر شده از امسال و 100 
میلی��ارد تومان نیز از س��وی اوراق صکوک 900 میلیارد 

تومان برای سال 98 قطعی شده است.
مع��اون حمل و نقل و ترافیک و سرپرس��ت معاونت 
فنی و عمران شهرداری مشهد گفت: هزار میلیارد تومان 
نیز از س��وی صندوق توس��عه ملی در نظر گرفته ش��ده 
است که هر س��ال 250 میلیارد تومان تخصیص خواهد 

یافت که به این ترتیب امیدواریم هر س��ال 900 میلیارد 
تومان را محقق و خط سه قطارشهری را به خط دو و یک 
در میدان ش��هدا متصل و بخش��ی از خط سه را از میدان 
ش��هدا تا پایانه مس��افربری امام رضا )ع( با ایستگاه های 
باب الجواد)ع(، بسیج و پایانه مسافربری امام رضا )ع( در 

سال 1400 به بهره برداری برسانیم.

عزم شهردار بر حل پروژه بزرگ کمربند جنوبی 

حافظ

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد بیان کرد:

مشهد با میلیون ها شاخه گل، گلباران مي شود

به گ��زارش خبرنگار جام جم ، قائم مقام س��تاد 
مناس��بت های ش��هرداری مش��هد گف��ت: برای 
اس��تقبال از بهار 98 حدود 14میلیون گل در 16.5 

هکتار مشهد را گلباران خواهد کرد.
مه��دی یعقوبی در نشس��تي مطبوعاتي اظهار 
کرد: در راس��تای زیباس��ازی ش��هر برای استقبال 
از به��ار، تاکن��ون 13 میلیون و 700 هزار نش��ایی 
و گلدانی توزیع و در مجموع 16.6 هکتار از مناطق 

مختلف شهرگلکاری شده است.
یعقوبي تصریح کرد: س��ال گذش��ته 750 المان 
گل در اس��تقبال از بهار جانمایی ش��د که امس��ال 
250 المان گل جدید به این تعداد افزوده ش��ده و در 
مجم��وع 1000 المان گل با طرح های گوناگون به 

صورت متوازن در شهر نصب جانمایی شده است.
قائم مقام س��تاد مناسبت های شهرداری مشهد 
افزود: در راس��تای رفع نازیبایی های سطح شهر دو 
میلی��ون و 200 ه��زار مترطول مبلمان ش��هری و 
جداول رنگ آمیزی و 5 محور ورودی از مسیرهای 
قوچان، نیش��ابور، س��رخس، کالت و فریمان تا 5 

کیلومتر رفت و روب و نظافت می شود.
یعقوبی به آماده سازی تعدادی بوستان متحرک 
برای ایام نوروز اش��اره و تصریح کرد: بر این اساس 
تع��دادی کف کش که گلکاری و فض��ای باز روی 
آنها کار ش��ده اس��ت و روی یک��ی از آنها نمایش و 
ش��اهنامه خانی نی��ز اجرا می ش��ود برای اس��تفاده 
ش��هروندان جهت، گرفت��ن عکس ی��ادگاری در 
نقاط مختلف ش��هرحضور پیدا کرده اس��ت و در هر 

منطقه 3 روز توقف خواهند داشت.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد با 
اش��اره به آذین بندی شهر در اس��تقبال از بهار ادامه 
داد: کلیه آذین بندی های ش��هر رفع نقص شده و با 
توجه به حضور زائران در منطقه ثامن این منطقه به 
صورت ویژه آذین بن��دی و گلکاری و المان گذاری 

می شود.


