از میان خبرها
شهری

اداره کل هواشناسی استان هشدار داد

پیش بینی کوالک برف ،بارش
تگرگ و سیالبی شدن مسیل ها

مدیرمحیطزیستشهریشهرداریبااشاره

بهآمارامسالاعالمکرد

برخورد با 37هزار و 600تخلف
زیستمحیطیدرمشهد

مدیر محیط زیست شهری شهرداری مشهد ،از برخورد با
 37هزار و  600تخلف زیست محیطی توسط گشتهای
کنتــرل آالیندههــای زیســت محیطــی از ابتدای ســال
 96تاکنون خبــر داد .به گــزارش پایگاه اطالعرســانی
شــهرداری مشــهد« ،محمــد پذیرا» بــه عوامــل آلودگی
هوای شهر مشــهد اشــاره کرد و گفت :عواملی همچون
افزایش بیرویه جمعیت شــهر مشــهد ،تردد روزانه یک
میلیون خودرو و  200هزار موتورسیکلت و  ...در افزایش
آلودگی هوای شــهر مشــهد نقش دارد .وی با اشــاره به
فعالیت گشــت های کنترل آالیندههای زیست محیطی
در مشــهد گفت :از سال  93گشــت کنترل آالیندههای
زیست محیطی در مشهد فعال شد که تاکنون  75درصد
از مــوارد برخورد شــده توســط ایــن گشــتها در زمینه
آلودگی هوا ،هشــت درصــد در زمینه آلودگــی صوتی و
بقیه در زمینههای مختلف از جمله رهاســازی پســماند
از خودرو و ...بوده اســت .وی افزود :از زمان راهاندازی
این گشــتها  93درصــد از افرادی که خــودروی دودزا
داشــتند ،با پیگیری این گشت ها برای اصالح خودروی
خود اقدام کردند.
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گزارش «خراسان رضوی» از طرح خوب پلیس راهور که ضعف اجرایی دارد

محوطهجریمه وثانیهشمارهاییکهنیست
پلیس راهور :راهنمایی و رانندگی مخالف ثانیه شمارها نیست

گزارشمیدانی

•منکرایرادهایاینطرحنیستیم

محمد حسام مسلمی

ثانیهشمارچراغهایراهنمایی،چندسالیاستکه
از مشهد جمع آوری شده است؛ در حالی که قرار بود
این دســتگاه ها مهمان دایمی چهارراه های تهران،
مشهد و دیگر شهرهای بزرگ کشور شود .مسئوالن
از اســتفاده از این ابزار کنترل ترافیک تمام قد دفاع
کردندوبههمیندلیلبودکهبسیاریازچهارراههای
پایتخت و به دنبال آن شهرهای بزرگی چون مشهد
بهثانیهشمارهایقرمزوسبزمجهزشد،امااینثانیه
شمارهادرتقاطعهایشهرمشهدماندگارنشدوبعد
ازمدتیتوسطپلیسراهنماییورانندگیحذفشد.
ازسویدیگرمدتیاستکهطرحخوبوقابلدفاعی
در مشــهد درحال اجراســت که البته با مشــکالتی
همراهاست؛دوربینهایثبتتخلفاتدرتقاطعها
بهمحضاینکهخودروهنگامچراغقرمزدرمحدوده
خطعابرپیادهقراربگیرد،برایآنخودروجریمهثبت
می کند .ایــن طرح هرچند از حیث فرهنگ ســازی
و جلوگیری از تخلف رایج ایســت خودروها در محل
عبورعابرانپیادهحائزاهمیتاستامادراجرایآن
نقاط ضعفی وجود دارد که گاه ممکن اســت موجب
متضرر شدن شهروندان شود .برای مثال راننده ای
که با سرعت مجاز در تقاطعی در حال حرکت است و
بهطورناگهانیباچراغقرمزمواجهمیشود،مجبور
استرویخطعابرپیادهقراربگیردواینکارموجب
جریمهشدنرانندهبهمبلغ 40هزارتومانمیشود،
درحالیکهاگرشمارشگرچراغراهنماییدرتقاطع
ها وجود داشته باشــد ،راننده مدیریت بهتری برای
عبوریاتوقفدرتقاطعخواهدداشت.

•آشنخوردهودهانسوخته
برای بررســی موضوع به چند تقاطع شهر می رویم و
با مردم همکالم می شویم .بعد از تقاطع بولوارهای
خیاموسجادمنتظرمیمانیم،چراغکهسبزمیشود
در گوشــه ای از بولــوار با تعــدادی از رانندگان گفت
و گو مــی کنیم .یکــی از رانندگان مــی گوید :گاهی
اوقاتچراغراهنماییبهطورناگهانیقرمزمیشود
و مجبورم روی خط عابر پیاده قــرار بگیرم چرا که نه

عکس:صادق ذباح

خبیری /اداره کل هواشناسی استان با صدور اطالعیه ای
درزمینهکوالکبرف،بارشتگرگوسیالبیشدنمسیل
هــا در نواحی غرب ،شــمال غرب و نوار شــمالی اســتان
هشــدار داد .به گزارش «خراســان رضوی» ،در اطالعیه
اداره کل هواشناسی استان آمده است« :با توجه به تقویت
هسته بارشی ســامانه در حال گســترش به سمت شمال
شرق کشور به ویژه استان خراسان رضوی ،از اواخر وقت
روز سه شنبه بر شــدت بارشها در سطح اســتان افزوده
شــده که انتظار میرود بیشــترین حجم بارش در نواحی
غرب ،شــمال غرب و نوار شمالی اســتان حادث شود .بر
همین اساس با رشها ،به شکل رگبار توام با رعد و برق (با
احتمال بارش تگرگ) پیشبینی میشــود که با توجه به
رگباری بودن بارشها وقوع آبگرفتگی و ســیالبی شدن
مسیلها در نواحی ذکر شده دور از انتظار نیست».
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است« :همچنین در
نواحی سردسیر و کوهستانی بارش به شکل برف خواهد
بود ،که بــا توجه به شــدت وزش بــاد ،احتمــال کوالک و
کاهش دید و همچنین لغزندگی معابــر وجود دارد که بر
پایه همین گزارش وزش باد در اســتان در روز چهارشنبه
(امــروز) شــدید پیشبینی میشــود .درخور ذکر اســت
طبق خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی بیشترین
حجم بارش در شهرســتان هــای درگز ،قوچــان ،کالت،
شمال ســبزوار ،ارتفاعات بینالود ،چناران ،شمال غرب
شهرســتان مقدس مشــهد و آبریز ســد کارده پیشبینی
شــده است».آسمان مشــهد ،امروز چهارشــنبه قسمتی
ابری تا ابری است و رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد
شدید پیش بینی می شــود .دمای هوای امروز مشهد در
گرم ترین زمان  18و در ســردترین زمان  5درجه سانتی
گراد خواهد بود.

اخبار

راه پس دارم و نه راه پیش و مامور راهور نیز بالفاصله
مراجعه و مرا جریمــه می کند .آش نخــورده و دهان
سوخته!

•فقطمنتظرندکهجریمهکنند

در تقاطع چهــارراه میالد نیز منتظر می شــویم تا با
رانندگانی که از این تقاطع مــی گذرند ،گفت و گو
کنیم .در همین فاصلــه یکی از همیــن مصادیق را
مشــاهده می کنیم .یکی از رانندگان به دلیل قرمز
شدن ناگهانی چراغ ،چرخ های جلوی خودرویش
اندکی روی محل عبور عابــران پیاده قرار می گیرد
و بالفاصه مامور راهــور اقدام به جریمــه کردن این
راننده می کند .بعد از سبز شدن چراغ در گوشه ای
از بولوار امامت از راننده می خواهیم که توقف کند تا
با او گفت و گو کنیم .وقتی از موضوع گفت و گوی ما
مطلع می شود ،با ناراحتی می گوید :فقط منتظرند
جریمه کنند ،تقصیر من چیست وقتی از یک طرف
رانندگان پشــت ســرم مرتــب بوق مــی زننــد که از
چهارراه بگذرنــد و از طرفــی چــراغ راهنمایی هم
ناگهان قرمز می شود».

•ثانیهشمارهارابرگردانند
از او می پرسم چه پیشــنهادی برای رفع این مشکل
دارید که پاســخ می دهد :چند وقتی ثانیه شــمارها
در تقاطع ها فعال بود و با این اقدام می توانستیم در
زمان باقی مانده ،برنامه ریزی دقیق تری برای عبور

از تقاطع یا توقف در آن داشــته باشــیم ،از مسئوالن
خواهش می کنم با توجه به اجرای این طرح جدید،
الاقلثانیهشمارهارابهتقاطعهابرگردانند.

•پلیسمخالفثانیهشمارهانیست

در این زمینه با رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس
راهنمایی و رانندگی اســتان گفت و گو می کنیم.
سرهنگ «ســلیمان ایزدی» در پاســخ به مطالبات
مطــرح شــده دربــاره بازگشــت ثانیــه شــمارها به
تقاطع های مشهد به «خراسان رضوی» می گوید:
پلیس با وجــود ثانیه شــمارها در ســطح تقاطع ها
مخالف نیست ،زمانی که در مشــهد ثانیه شمارها
وجود داشــت ،به محض این که ثانیه شمار به عدد
 5می رسید خودروها شروع به حرکت می کردند.
وی در پاســخ بــه این کــه بازگشــت ثانیه شــمارها
می تواند از جریمه اشــتباه رانندگانــی که با طرح
جدید پلیس راهور به دلیل توقف ناگهانی در محل
عبور عابــران پیــاده جریمه می شــوند ،جلوگیری
کند ،می گوید :چه ثانیه شــمار در تقاطع ها باشد
چه نباشــد رانندگان باید قبل از رسیدن به تقاطع
ها سرعت خودروهای خود را کاهش دهند ،ضمن
این کــه از  200متــری ،چــراغ هــای راهنمایی و
رانندگی کامال مشخص است و رانندگان به محض
مشــاهده چراغ زرد باید توجه به جلو داشته باشند
و بدانند نزدیک محل عابر پیاده هســتند تا با قرمز
شدن چراغ در محل عابر پیاده گیر نیفتند.

از ســرهنگ ایزدی درباره دلیل حذف ثانیه شمارها
درمشهدسوالمیکنیمکهپاسخمیدهد:واقعیت
این اســت که در مشــهد تخلف عبــور از چــراغ قرمز
رتبه باالیی دارد و با حذف ثانیه شــمارها این تخلف
در مشهد کاهش یافته اســت.رئیس اداره فرهنگ و
ترافیک پلیس راهور استان در پاسخ به این سوال که
رانندگانی که هم توجه به جلو دارند و هم با ســرعت
پایین در تقاطع ها حرکت می کننــد و به دلیل قرمز
شــدن ناگهانی چراغ قرمز مجبورنــد در محل عبور
عابران پیــاده توقف کنند چرا باید بــی دلیل جریمه
شــوند ،تصریح می کند :مــا نمی گوییم کــه اجرای
طرح ثبــت تخلف بــا دوربین هــا در تقاطع هــا برای
خودروهایی که در محل عابر پیــاده قرار می گیرند،
ایراد نــدارد اما این ایرادها ،وجاهــت قانونی طرح را
از بین نمی برد و در تالش هستیم ایرادهای طرح را
برطرفکنیم.

•توضیحپلیسراهورویکنمونهعینی

وی درباره ادعای برخــی رانندگان که به دلیل قرمز
شــدن ناگهانی چراغ مجبورنــد روی خط عابرپیاده
توقف کنند و به اشتباه جریمه شده اند نیز می گوید:
«اگرخودروییدرمحلعابرپیادهقرارگرفت،دراین
جا ممکن اســت که این راننده مقصر نباشد و راننده
دیگریباعثاینتخلفباشد،بنابرایندوربینهای
ثبتتخلفاتهمانلحظهجریمهنمیکنند،تصاویر
خودروها برای اعمال قانــون در مرکز ،پایش و آنالیز
می شــود و بعد از محرز شــدن تخلف راننده ،جریمه
صادر می شــود ».این اظهارات ســرهنگ ایزدی در
حالی مطرح می شــود که خبرنگار مــا در یک نمونه
عینی در تقاطع بولوارهای خیام و ســجاد ،مشاهده
کرد که مامور راهور مســتقر در تقاطــع ،بعد از توقف
خودرویی روی خــط عابرپیــاده ،بالفاصلــه و بدون
بررسی این که مقصر کیست ،اقدام به جریمه راننده
کرد.ایزدی در این باره نیز می گوید :زمانی که افسر
راهنماییورانندگیدرمحلحاضراست،نوعتخلف
(کد تخلــف) برای مامــور محرز و خــودرو نیز جریمه
می شــود.وی بازهم تاکید می کند که «تا زمانی که
فرهنگ ثانیه شــمارها جا نیفتد ،نمی توانیم امنیت
عابرانرافدایثانیهشمارکنیم».

دامپزشکی با اشاره به خطر بروز تب برفکی
در استان اعالم کرد

حمل و نقل دام بدون مجوز
اکیدا ممنوع!

با توجه به مشــاهده مــواردی از بیماری دامــی تب برفکی
در برخی استان های غربی کشــور ،اداره کل دامپزشکی
خراســان رضوی ،درباره شــیوع ایــن بیمــاری دامی بین
دامهای استان هشدار جدی داد و اعالم کرد :حمل و نقل
دامبدونمجوزدامپزشکیاکید ًاممنوعاست.
به گــزارش روابــط عمومــی دامپزشــکی اســتان ،رئیس
اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای دامی ایــن اداره
کل ،از دامداران اســتان خواســت تا ضمن رعایت قوانین
و دســتورالعملهای دامپزشــکی ،ســرمایه دامی خود را
در مقابل ایــن بیماری خطرناک و واگیــر دامی مصون نگه
دارند .دکتر محســن عابدزاده افزود :نقــل و انتقال بدون
مجوز هر نوع دام اعم از گاو ،گوســفند ،بز و شتر در داخل و
خارج از استان همچنان اکید ًا ممنوع است .وی همچنین
از دامداران خواســت از رفت و آمدهای غیرضــروری افراد
در واحد دامپــروری به ویژه افــرادی که به هر نحــو ،با دام و
فراوردههــای دامی در تماس هســتند ،ممانعت کنند و در
صورت وجــود گاوهای غیر واکســینه و حســاس در مقابل
بیماریتببرفکی،مراتبرادراسرعوقت،بهاطالعشبکه
دامپزشکیشهرستانبرسانند.

مدیر کل ثبت احوال خراسان رضوی خبر داد

اقدام  45درصد مردم استان برای
دریافت کارت ملی هوشمند

مدیر کل ثبت احوال خراســان رضوی گفــت :تاکنون45
درصد جمعیت واجد شــرایط در اســتان برای درخواست
کارتملیهوشمنداقدامکردهاند.بهگزارشایرنا،حسین
نیــری افزود :جمعیــت واجد شــرایط دریافــت کارت ملی
هوشمنددرایناستانچهارمیلیونو 705هزارنفراست.
وی اظهار کرد :ظرفیت نام نویسی در برخی دفاتر تکمیل
شدهاستوشهروندانبایددردیگردفاترنامنویسیکنند.

مدیرکلاستاندارداستان:

آسانسورهای غیراستاندارد
ادارات دولتی پلمب می شود

مدیرکلاستانداردخراسانرضویگفت:درپیهماهنگی
انجام شده با دستگاه قضایی استان ،پلمب آسانسورهای
غیراستاندارد دســتگاه های دولتی و نهادهای عمومی از
ابتدای اسفند ماه امسال آغاز خواهد شد .به گزارش ایرنا،
علیرضا جمیع افزود :پیــش از این پایان دی مــاه به عنوان
ضرب االجل استانداردســازی و انجام بازدیدهای ادواری
آسانسورهای دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی از
جملهشهرداریهاومراکزآموزشیتعیینشدهبودکهاین
زمانتاپایانبهمنماه 96تمدیدشد.

