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فرمانداری مشهد طی نامه ای اعالم کرد:

مخالفتهیئتتطبیقبامصوبهشورای
چهارممبنیبراختصاصاعتبار
بهستاداربعینشهرداریمشهد
فرمانداری مشــهد طی نامه ای مخالفــت هیئت تطبیق
مصوبــات شــوراهای اســامی شهرســتان مشــهد را به
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد اعالم کرد .به گزارش
خراسان رضوی ،در نامه فرماندار مشهد به رئیس شورای
اسالمی شهر مشهد آمده است :احتراما عطف به مصوبه
مورخ  ، 96/5/29موضوع تخصیص اعتبار برای ستاد
اربعین شــهرداری مشــهد مقدس و اعزام نیروی انسانی
و  200دســتگاه اتوبوس به کشــورعراق برای شرکت در
اربعین و خدمت به زائران عتبات عالیات در قالب کاروان
خدام الحســین(ع) به اســتحضار می رســاند ،مراتب در
جلســه مورخ  96/6/7هیئت تطبیــق مصوبات مطرح
گردیده است و اعضای جلسه مصوبه را مغایر با ماده 73
قانون شهرداری ها تشخیص داده اند و به اجرای مصوبه
اعتراض کــرده اند .خواهشــمند اســت دســتورفرمایید
مراتب در شــورا مطرح شــود و این فرمانداری را از نتیجه
مطلع نمایند.
ایــن نامــه بــه امضــای محمدرحیــم نوروزیــان معــاون
استاندار،فرماندارمشهد و رئیس هیئت انطباق مصوبات
شورای اسالمی شهرستان رسیده است.

عضو هیئت مدیره ســازمان تامین اجتماعی گفت :طرح
نظام ارجاع داخلی تا پایان امســال در همه بیمارســتان
های زیر پوشش این سازمان در کشور عملیاتی می شود.
به گزارش ایرنا ،دکتر "محمدعلی همتی " روز گذشته در
مراسم بهره برداری از طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان
فارابی مشــهد افزود :در قالب طرح نظــام ارجاع داخلی
مدیریت درمــان تامین اجتماعــی ابتدا بیماران توســط
پزشــکان عمومــی معاینــه و در صــورت نیاز به پزشــکان
متخصص ارجاع می شوند.وی تصریح کرد :طرح ارجاع
نظام داخلی تاکنون در بیمارســتان هــا و مراکز درمانی
ســازمان تامین اجتماعی در  10استان کشور اجرا شده
اســت.همتی به اجــرای طــرح هتلینگ در بیمارســتان
های تامین اجتماعی نیز اشاره و بیان کرد :در سال های
قبل نیز این طرح اجرا می شد اما به صورت پراکنده و غیر
کارآمد بود که در قالب طرح تحول نظام سالمت به صورت
مدون ،کارآمد و از صفر تا صد اجرا شده است.همچنین در
ادامه این مراسم دکتر حمید داستانی مدیر درمان تامین
اجتماعی خراســان رضوی بــا بیان این که بــرای ارتقای
هتلینگ بیمارســتان فارابی شــش میلیارد تومان هزینه
شده است ،اظهار کرد  :طرح ارتقای هتلینگ بیمارستان
فارابی مشــهد در چهار محور بهداشت ،خدمات رفاهی،
تجهیزات و امکانات و تاسیســات و ســاختمان طی مدت
یک و نیم سال انجام شد.
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باپلمب15مرکز فروش وتوزیع مواد مخدردرمنطقه خواجه ربیع

بود از شر تجمع مواد فروشــان ومعتادان
راحت بودیــم اما با جمــع آوری این پایگاه
باز ســروکله مواد فروشان پیدا شده است
درخواستداریماینپایگاهرادوبارهفعال
کنند.درهمینحالیکیازساکنان محل
نیزباتاییدصحبتهایهمسایهاشاظهار
می کند :اکنون چنان جسور شده اند که
در انظار وپیش چشم فرزندانمان اقدام به
استعمالموادمخدرمیکنند.امیدواریم
برخورد با مواد فروشــان ومعتادان در این
محل دایمی باشــد تا همیشــه احســاس
امنیتداشتهباشیم.

پلمب مراکز توزیعموادمخدر به 800رسید
گــزارش
خبیری

روز گذشــته طــی عملیــات مشــترک
کالنتری خواجه ربیــع وناحیه مقاومت
بســیج ســپاه حــر مشــهد وبــا نظــارت
جانشــین سرپرست دادســرای انقالب
مشــهد 15مرکــز فــروش مــواد مخدر
در مناطق حاشــیه شــهر یوســف زاده،
گلشــاد وبهمن  16پلمب وتعداد مراکز
پلمب شده از ابتدای شروع طرح از مرز
800مرکز فروش مواد مخدر در حاشیه
شهر مشهد گذشت.به گزارش خراسان
رضــوی ،ســاعت 8صبــح روز شــنبه
11شهریوراست که به همراه واحدهای
عملیاتی کالنتــری خواجه ربیع ،ناحیه
مقاومت بســیج ســپاه حــر مشــهد ودر
معیت قاضی "مهدی خدابخشی" وارد
محله گلشاد می شویم .ساکنان محل با
شنیدنصدایآژیرخودروهایعملیاتی
از خانه هایشان بیرون می آیند اما بعد از
اطالع از این کــه حضور مامــوران برای
برخورد با مــواد فروشــان وپلمب مراکز
توزیع مواد مخدر است لبخند رضایت بر
لبان شان نقش می بندد.

•مواد فروشان از ترس ماموران
برای مخفی شدن به زور وارد خانه
می شدند

یکی از ساکنان محله گلشاد با مشاهده
مامورانــی کــه در حــال جــوش دادن
در ورودی یکــی از خانــه هــای مــواد
فروشان هستند ،اشــک در چشمانش
حلقه می زنــد و می گوید :چند ســالی
اســت کــه از مزاحمــت هــای ایــن مواد
فروش آرامــش نداریم.وی مــی افزاید:
تعــداد زیــادی از معتــادان بــرای خرید
مواد مخدر از صبح تا 3-2بامداد در این
محل رفت و آمد داشــتند وحتی پشــت
در خانه اقدام به اســتعمال مــواد مخدر

•پلمب مراکز فروش مواد
مخدربا قدرت ادامه خواهد
داشت

عکس :میثم دهقانی

طرحنظامارجاعداخلی
در بیمارستان های تامین
اجتماعی اجرامیشود

4

ازمــیــانخــبــرهــا

می کردند ومن از ترس جرئت نداشــتم
اعتراض کنم.این همشهری با بیان این
که امیدوارم این گونــه برخوردها ادامه
داشــته باشــد ،اظهارمــی کنــد :اهالی
از مزاحمــت هــای ایــن افــراد در امان
نبودند ،اکنــون بــا پلمــب ایــن خانه ها
احســاس آرامــش وامنیــت مــی کنیم و
ازدســتگاه قضایی درخواست داریم که
به شــدت با این افراد برخــورد کند.پس
از پلمب چنــد مرکز فروش مــواد مخدر
در محله گلشــاد بــه همراه اکیــپ های
عملیاتی نیــروی انتظامی وبســیج وارد
محله مهر مادر می شویم.
با رصد هــای اطالعاتی که از قبل انجام
شــده چند واحد مســکونی وتجاری که
اقــدام به فــروش مــواد مخدر کــرده اند
شناســایی وبه ســاکنان آن برای تخلیه
محل اخطار داده شده اســت  .بنابراین
مامــوران بــدون درنــگ وارد اولیــن
خانه شناســایی شــده می شــوند تا پس
از بازرســی واطمینــان از تخلیــه محــل
توسط ساکنان اقدام به پلمب آن کنند.

یکی از اهالی با دیدن ماموران که برای
پلمب مراجعه کرده اند ،می گوید :مواد
فروشان در این محله روزگارمان را سیاه
کرده اند تنها این خانه نیست چند خانه
ومغازه دیگــر نیز اقــدام به فــروش مواد
مخدر مــی کنند وبه دلیــل وجود چنین
محل های توزیع مواد مخــدر ،معتادان
دایم در این محله حضور دارند وآرامش
وآسایشراازساکنانمحلربودهاند.وی
می افزاید :با حضور ایــن اراذل واوباش
معتادوموادفروشامنیتنداریموجرئت
نمیکنیمتنهاییپایمانراازخانهبیرون
بگذاریم .امیدوارم اجــرای این طرح ها
موقتی نباشــد و دایمی باشــد تــا پس از
مدتی دوباره مواد فروشان در این محل
کارشان را شروع نکنند.
یکــی دیگر از اهالــی به خانه هــای مواد
فروشــان اشــاره می کند و می گوید :آن
خانه ویکی دوخانه دیگر نیز مواد فروش
هستندودرکنارموادفروشیبرایمردم
محل مزاحمت ایجــاد می کننــد ودایم
دعوا راه می اندازند ونــا امنی ایجاد می

کنند به همین دلیل همسایه ها جرئت
ندارند از آن ها شــکایت کنند .در ادامه
کار ماموران با دســتور مقــام قضایی به
خانــه ای مراجعه مــی کنند که ســاکن
جوان اش برای اهالــی ایجاد مزاحمت
مــی کنــد .مــرد جوانــی را که بــه گفته
اهالی بــرای دیگــران ایجــاد مزاحمت
کرده اســت نزد قاضی مــی آورند .خدا
بخشی از او تعهد می گیرد که در صورت
ایجــاد مزاحمــت بازداشــت وخانه اش
پلمب خواهد شد.
پــس از پلمب چنــد واحد دیگر کــه مراکز
فــروش مــواد مخــدر درمحلــه مهــر مادر
هســتند بــرای پلمــب تعــدادی دیگــر از
مراکــز فروش مــواد مخــدر کــه در بهمن
16شناساییشدهاندمیرویم.
یکی از این محل ها مغازه ای اســت که در
پوششاینکاراقدامبهتوزیعوفروشمواد
مخدرمیکند.بهدستورقضاییاینمحل
نیز پلمب می شــود.یکی از مــردان محل
با گالیه از جمع آوری پایگاه موقت بسیج
از این محله می گوید :تا ایــن پایگاه فعال

پس از اتمــام عملیات پلمــب 15مرکز
فروش مــواد مخــدر در منطقــه خواجه
ربیــع ،قاضی "مهدی خدابخشــی" در
جمع ســاکنان ایــن محله ها بــا اخطار
شدید به مواد فروشان گفت :این افراد
باید بدانند که دستگاه قضایی به شدت
با آن ها برخورد خواهد کرد ودر این راه
طرح پلمب مراکز فروش مواد مخدر نیز
ادامه خواهد داشت.
وی خطــاب بــه ســاکنان محــل افزود:
باید بدانید که دستگاه قضایی ونیروی
انتظامی وبســیج از شــما در مقابل این
افراد حمایــت قاطع می کننــد واجازه
نخواهنــد داد امنیــت وآرامــش شــما
خدشه دار شود.
قاضــی مهدی خــدا بخشی"جانشــین
سرپرست داد سرای انقالب مشهد در
حاشیه این عملیات به خراسان رضوی
گفت :با رصدهای اطالعاتی کالنتری
خواجــه ربیــع وناحیــه مقاومت بســیج
ســپاه حر مشــهد 13محل فروش مواد
مخدر در منطقه خواجع ربیع شناسایی
وپلمب شد که در حین عملیات دو واحد
دیگر نیز شناســایی شــد وتعداد اماکن
پلمب شــده به  15محل افزایــش پیدا
کــرد.وی اضافــه کــرد :بــا پلمــب ایــن
15مرکز تعداد مراکز فروش مواد مخدر
که تا کنون در حاشیه شهر مشهد پلمب
شده اند از مرز 800واحد عبور کرد.در
خور ذکر است در این عملیات یک کیلو
و240گرم تریاک  ،حشــیش وشیشــه
کشف وضبط ویک نفر نیز دستگیر شد.

به همت خیریه جان نثاران حضرت زهرا(س)

5زوج به خانه بخت رفتند

به همت خیریه جان نثاران حضرت زهــرا(س) پنج زوج به
خانه بخــت رفتند.به گــزارش روابط عمومــی خیریه جان
نثارانحضرتزهرا(س)همزمانبادههوالیتوعیدغدیر
خموبامساعدتخیراننیکوکارپنجزوجبهخانهبخترفتند
وزندگی مشترک شــان را آغاز کردند.همچنین 32نفر از
نوعروسان نیازمند تحت پوشــش این خیریه در نوبت تهیه
جهیزیهقراردارندوچشمانتظارکمکهایخیرانهستند.

جمع آوری هزار و 85راس دام زنده
ازشهرمشهد
مدیرخدماتشهریشهرداریمشهد از جمعآوریهزارو
 85راس دام زنده از شهر مشهد خبر داد.به گزارش روابط
عمومیمعاونتخدماتومحیطزیستشهریشهرداری
مشهد،علیرضاصحراگردگفت:همزمانباروزعیدقربان
وفعالیت 83گروهگشتشهرداریبرایجلوگیریازذبح
غیرمجاز دام ،هــزار و  85راس دام زنده در مشــهد جمع
آوری شد.وی افزود :از این تعداد 637راس دام زنده طی
هماهنگی های قبلی به اداره دام پزشکی تحویل شدند تا
پس از طی مراحل قانونی به مالکان برگردانده شوند.وی
اضافه کــرد :همچنین تعــداد  412راس گوســفند زنده
دیگر نیز به مراکز مجاز ذبح دام در مشهد منتقل شدند .

شهردارمنطقه 12مشهدخبرداد:

برگزاری تورهای رایگان ظرفیت های
سرمایه گذاری در ساخت وساز
شهردار منطقه ۱۲مشــهد با اشاره به دایر شــدن تورهای
آشنایی با فرصتهای ســاخت و ساز و ســرمایهگذاری در
این منطقه ،گفت :این تورها با هــدف معرفی ظرفیتها و
ویژگیهای شــاخص این محدوده شــهری رایگان برگزار
میشود .بهگزارشپایگاهاطالعرسانیشهرداریمشهد،
سعیداکبریانافزود:تورهایسرمایهگذاریامکانانتخاب
آگاهانــه متقاضیان خرید واحدهای مســکونی و ســرمایه
گذارانرافراهممیآورد.

صرفهجوییساالنه 2میلیونلیتر
درسوختناوگاناتوبوسرانی
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد گفت :در راستای
اقتصاد مقاومتی و کاهش آلودگیهای زیســت محیطی
ســاالنه بیــش از دو میلیــون لیتــر در ســوخت نــاوگان
اتوبوســرانی صرفهجویــی میشــود.به گــزارش روابــط
عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد ،علی اصغر نیشابوری
افزود :در این زمینه همه اتوبوســرانان ناوگان خصوصی
و دولتی مکلف به خاموش کــردن اتوبوسها در پایانهها
شدند که این اقدام باعث صرفهجویی بیش از دو میلیون
لیتر سوخت در سال شده است.

چهرهها وخبرها
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی خبرداد:

تهیه حرایم گسل های شهرمشهد تا پایان امسال

رئیسبخشزلزلهمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازی ازتهیهحرایمگسلهای
شهرهای کرج و مشهد تا پایان امسال خبرداد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی ،علی بیتاللهی گفت :مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی موظف
شد برای چهار شهر تبریز ،مشهد ،کرمان و کرج حرایم گسل ها را شناسایی کند که
برایدوشهرتبریزوکرمان،نقشههاتهیهشدهوبرایدوشهرکرجومشهدنیزتاپایان
امسال این نقشه ها تهیه خواهد شد.وی خاطر نشان کرد :با تهیه حرایم گسلهای
چهار شهر تبریز ،کرمان ،کرج و مشهد مانند شهر تهران ساختمانسازیهای مهم در حرایم گسلها ممنوع
میشودولولههایگازونفتیکهازحرایمگسلهاردمیشودبایدتمهیداتمهندسیداشتهباشد.

رئیس شورای شهر در جمع داروسازان خواستار شد:

داروسازان به رفع کمبودهای حاشیه شهر کمک کنند

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی خبر داد:

رئیس شورای شهر مشهد با اشــاره به نبود یا کمبود امکانات زیر ساختی ،فرهنگی
ودرمانی درحاشیه شهرخواستارهمکاری وکمک انجمن دارو سازی در این زمینه
شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای مشهد ،محمدرضا حیدری رئیس شورای
شهربا حضوردرمراسم گرامی داشت روز داروسازو تبریک عید قربان ،داروسازی را
یکی ازحلقه های مهم زنجیره بهداشت کشوربرشمرد که در تامین داروی هموطنان
تالش می کند .حیدری توســعه نامتوازن درشــهروایجاد مرزبندی مرکزوپیرامون
شهر را از مســائلی دانست که شهر مشــهد با آن مواجه اســت .رئیس شورای شهر جمعیت ســاکن در حاشیه
شــهر را یک میلیون و  300هزار نفر برآورد کرد که این میزان بیش از جمعیت هشــت اســتان کشــور اســت.

سوژه خود را برای صفحه پیگیری حرف مردم

ارسال کنید

ارائهخدماتآموزشی،حرفهایوتربیتیبه ٧٠٠دانشآموز
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با اشــاره به طرح نشــاط و تعالی که تابستان
امسالبراینخستینباردرمناطقمحروموحاشیهشهراجراشد،گفت :درمرحله
نخستاجرایطرحمذکورباانتخابیکیازمحرومتریننقاطحاشیهشهربههمت
خادم یاران معلم و مربــی به ٧٠٠دانش آموز خدمات آموزشــی ،حرفه ای و تربیتی
ارائهشد.بهگزارشآستاننیوز،سیدمرتضیبختیاریدر اختتامیهاینطرحکه در
منطقهخواجهربیعمشهدبرگزارشد،افزود:توسعهمفهومخادم،خدمتومخدوماز
نخستینسیاستهایکالنتولیتبودکهاجرایموفقطرحنشاطوتعالیازثمرههایآناست.ویازفرزند
شهیدمدافعحرم،جمشیدزائرشاهوتعدادیازخادمیارانمعلمومربیبنیادفرهنگیرضویتقدیرکرد.
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