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سامان دهی 6هزار معتاد متجاهر
نیازمند همکاری 6دستگاه

مدیــر امــور اجتماعــی و مناطــق ســازمان اجتماعی و
فرهنگی شهرداری مشــهد با بیان این که سامان دهی
شش هزار معتاد متجاهر کارتنخواب نیازمند همکاری
شش دستگاه است تصریح کرد :شهرداری تنها ظرفیت
نگهــداری تعــداد محــدودی از ایــن افــراد را در مرکــز
رســیدگی و ســامان دهی آســیبهای اجتماعی(خانه
سبز) دارد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی شــهرداری مشــهد
"رضا دانای ســیج" اظهار کرد :ســامان دهــی بقیه این
تعداد معتاد متجاهــر کارتن خــواب ،نیازمند همکاری
همه دســتگاهها اعم از قــوه قضاییه ،نیــروی انتظامی،
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ،ســازمان فنی
و حرفهای ،فرمانداری ،معاونت درمــان و کمیته امداد
است.

با اشاره به آمار سال جاری اعالم شد

انجام32پیوندمغزاستخواندرمشهد

معاونشهرداروعدهداد

تکمیل سایت بانوان بوستان بهار
درابتدای سال آینده

معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد
با بیان این که فاز  4بوستان بهار در سایت غربی آن آماده
بهرهبرداری است اظهار کرد :یکی از اماکن مهم در این
بوستان ،سایت بانوان آن در ضلع شمال شرقی است که
نیازمند اعتبارات متناسب برای تکمیل و بهرهبرداری در
اوایل ســال آینده اســت .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد« ،خلیــل ا...کاظمی » تصریــح کرد:
برآورد اعتبارات برای سال آینده رقمی بیش از  4میلیارد
و  70میلیــون تومان اســت که ایــن رقم صرف اســتمرار
مطالعات آبراهه تاریخی ،تکمیل مسیر ورزش و همچنین
نگهداری و احداث فضای سبز میشود.

میخهایبیآرتیرویاعصابرانندگان

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد :باز کردن پالت های نصب شده در این مسیر هزینه زیادی دارد
•جمعآوریپالتهاهزینهدارد

گزارش
رحمانی – خبیری

خط 3بــی آرتی همچنان با مشــکالتی بــرای مردم
همــراه اســت و شــهروندان در تمــاس بــا روزنامــه
«خراسان رضوی» از دو مشــکلی که این روزها برای
آن ها دردسرساز شده اســت گالیه کرده و خواستار
پیگیــری در این زمینه شــده اند .یکی از ایــن موارد،
پالت های نصب نرده است که مدتی است در مسیر
خط  3بی آرتی از میدان توحید تا چهارراه ابوطالب
کاشته شده است و گالیه های فراوان مردم از آسیب
رسانیبهخودروهارابهدنبالداشتهوگویاهمچنان
قراراسترویاعصابرانندگانباقیبماند.ازسوی
دیگر شهروندان از عرض کم خیابان و احتمال وقوع
تصادف در مســیر خط  3بی آرتی نیز گالیــه کرده و
خواستارپوشاندنجداولکنارخیابانشدهاند.
در همیــن زمینــه یکــی از کســبه خیابــان قرنــی به
خبرنگار ما می گوید :در حالت عادی هم همســطح
بودن خیابان در این منطقه بارها باعث شــده اســت
موتورسیکلتهاوخودروهابهداخلجویآبسقوط
کنندوخسارتببینند،حاالاگربیآرتیدرمحلاجرا
شود و فکری برای جداول برداشته نشود ،به مراتب
دردسرهایآنبیشترخواهدشد.
شهروند دیگری هم که ســاکن همین منطقه است،
می گوید :شهرداری باید قبل از اجرای ادامه خط3
بی آرتی روی جوی آب را ماننــد برخی خیابان های
دیگرباجداولسرپوشیدهمسدودکندتاترافیکروان

عکس ها :وحید بیات

مسئول کمیته سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد گفت 32 :پیونــد مغز اســتخوان درمشــهد طی
امسال انجام شده است.
به گزارش وبدا ،دکتر علی قاســمی افــزود :بخش پیوند
مغز اســتخوان دانشگاه علوم پزشکی مشــهد ،سال 91
راه اندازی و تاکنون حدود  ۹۰پیوند مغز استخوان در این
بخش انجام شــده که  ۳۲مورد یعنی حدود یک سوم آن
در سال  ۹۶بوده است .عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی مشــهد تصریح کرد :در ســال  ۱۳۹۶این مرکز
موفق به جذب نیروی کمکی پزشک در کنار خود شد که
این موضوع موجب افزایش تعداد پیوندهای بخش پیوند
مغز استخوان دانشگاه شده است.

پیگیری گالیه مردم از  2چالش خط  3بی آرتی

تریدرمحلوجودداشتهباشد.

•امکانپوشاندنجداولوجوددارد

برای پیگیــری این گالیه هــا با مدیر عامل ســازمان
اتوبوسرانیمشهدگفتوگومیکنیم.نیشابوریدر
پاسخبهگالیهشهروندانازعرضکمخیاباندرمسیر
خط  3بی آرتی (میدان توحید تا چهارراه ابوطالب)
می گوید :عرض معبر مذکور نسبت به خیابان هایی
همانندطبرسیوبرخیازنقاطخیابانشیرازیکه
در آن جا هم بی آرتی فعال اســت ،کمتر نیست و چه
بسابیشترهمباشد.
وی درباره سرپوشیده کردن جداول حاشیه خیابان
قبــل از اجرایــی شــدن ادامــه خــط 3بی آرتــی نیز
می گوید :امکان سرپوشیده کردن جداول در آینده

رئیسمرکزبهداشتشماره 2مشهدازشناساییتخلفبهداشتیدریکتاالرپذیراییخبرداد

آب معدنی های چند بار مصرف!
یکی از تاالرهای پذیرایی مشهد که اقدام به پر کردن
آبمعدنیهایمصرفشدهدرمجالسوبرگرداندن
آن به چرخه مصــرف در مجالــس دیگر می کــرد ،با
گزارش مردم و تالش کارشناســان مرکز بهداشــت
مشــهد شناســایی و بــه دادگاه معرفی شــد .رئیس

مرکز بهداشت شماره 2مشــهد درباره جزئیات این
موضــوع به وبــدا گفت :بــر اســاس خبــر دریافتی از
سامانهارتباطاتمردمی ۱۹۰وگزارشکارشناسان
بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره  ۲مشهد ،به
دنبالبازدیدازیکیازتاالرهایپذیراییمناطقتحت

نزدیکوجوددارد،اینموضوعطبیعیاستوماهم
قبول داریم که اگر روی جوی ها پوشــیده شــود فضا
بیشتروامنیتترددبهترمیشود.

•فقطالینپارکخودروحذفمیشود

وی تصریــح مــی کنــد :کل عــرض خیابــان در ایــن
محدوده 20متراستکههشتمترآنبرایبیآرتی
پیش بینی شــده و هر طرف  6متــر ( در مجموع 12
متر) برای ترافیک عادی در نظر گرفته شــده است.
در هر طرف هم دوالین ترافیک باقــی می ماند .وی
می افزاید :تنها تغییری که ایجاد می شود این است
که در گذشته هر مسیر عبور دارای سه الین حرکتی
بود اما پس از اجرای طرح ،الین پارک خودرو حذف
خواهدشد.
پوششاینمرکزمشاهدهشددراینمکانباقیمانده
آببطریهایمصرفشدهازمجالس،بهطورمجدد
دربطریهاپرمیشدوسپسبهمصرفمجالسدیگر
می رســید.دکتر علی اصغر محمودی افزود :پس از
مشاهده تخلفات این واحد صنفی ،اقدامات قانونی
انجام و به دلیل امکان ســرایت بیماری های واگیر و
انتقال آلودگــی ثانویه ،بطری هــای مذکور در محل
جمعآوریومعدومشدوباتوجهبهنواقصبهداشتی
مــکان و تقلب انجام گرفتــه ،فرد متخلــف به مراجع

مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی مشهد همچنین در
پاسخ به گالیه های شهروندان در زمینه دردسرهای
پالتهاینصبشدهدرمسیرمیدانتوحیدتاچهارراه
ابوطالب کــه موجب آســیب رســاندن بــه خودروها
میشودنیزمیگوید:بازکردندوبارهپالتهاینصب
نردهدراینمسیرهزینهزیادیدارد.بهگزارشپایگاه
اطالعرسانیشهرداریمشهد،علیاصغرنیشابوری
گفت:گروهفنیسازماناتوبوسرانیمشهدبهمنظور
جلوگیریازآسیبدیدنخودروهاهرچندروزیکبار
پالتهایمسیرویژهخط 3بیآرتیازمیدانتوحیدتا
چهارراهابوطالبراتعمیرمیکند.ویافزود:باتوجه
به این که فاز دوم خط 3مسیر ویژه بی آر تی از میدان
توحید تا چهــارراه ابوطالب اردیبهشــت ماه اجرایی
خواهد شد ،باز کردن دوباره پالتهای نصب نرده در
این مسیر هزینه زیادی دارد .وی افزود :در این زمینه
به منظــور جلوگیری از آسیبرســانی ایــن پالتها و
میخهایآنبهخودروها،گروهفنیازچندروزگذشته
در زمینــه تعمیر ایــن تجهیزات اقــدام کرد ه اســت.
نیشابوری همچنین در پاســخ به «خراسان رضوی»
گفت:منظورازتعمیرپالتها،آچارکشیآناستزیرا
اینپالتهابهوسیلهپیچبهزمینمتصلشدهاستکه
با عبور خودروها شل می شود و باال می آید واحتمال
آسیبرساندنبهخودروهاوجوددارد.ویمیافزاید:
پوشاندناینپالتهانیزامکاننداردزیرااگربخواهیم
این پالت ها را بپوشــانیم همان پوشش باعث آسیب
رساندنبهخودروهاخواهدشد.
قضاییبرایاقدامقانونیمعرفیشد.
ویازشهروندانبهدلیلاطالعرسانیفعالیتهای
مشــکوک در زمینه تهیه ،عرضه و تولید مواد غذایی
از طریق تلفن ۱۹۰قدردانــی و اظهار کرد :مردم در
مصرفموادغذاییبهمشخصاتبهداشتی،سالمت
ومعتبربودنبستهبندیموادغذاییتوجهودرصورت
مشــکوک بودن به مواد غذایــی مراتب را به ســامانه
رسیدگی به شکایت بهداشتی با شماره تلفن ۱۹۰
برایپیگیریاعالمکنند.

اداره کل هواشناسی هشدار داد

پیش بینی وزش باد شدید،
آبگرفتگیمعابر وسیالبی شدن
مسیل ها در استان

خبیری /اداره کل هواشناسی استان با صدور اطالعیه ای
درباره وزش باد شــدید همراه با گردوخاک ،بارش رگبار،
آبگرفتگــی معابر و ســیالبی شــدن مســیل ها در اســتان
هشدار داد .یحیی قاینی پور رئیس اداره پیش بینی اداره
کل هواشناسی خراسان رضوی در این زمینه به «خراسان
رضوی» گفت :تحلیل نقشــه ها و مدل هواشناسی نشان
دهنده این اســت که از امروز دوشنبه ،اســتان تحت تاثیر
سامانه ناپایدار جوی قرار خواهد گرفت که ضمن افزایش
ابر و وزش باد شــدید ،شــاهد بارش باران و برف در بیشتر
نقاط اســتان خواهیم بود .وی افزود :با تقویت و گسترش
ناپایداری ها ازبعدازظهر دوشنبه ،انتطار می رود با رشها
به شــکل رگبار توام با رعد و برق در بیشتر نقاط باشد که با
توجه به رگباری بودن بارشها ،وقوع آبگرفتگی و سیالبی
شدن مسیلها در اســتان دور از انتظار نیست.وی با بیان
این که پیش بینی می شــود فردا سه شــنبه بر شدت وزش
باد در اســتان افزوده شــود ،افزود :در برخی ســاعات روز
ســه شــنبه وزش باد شــدید ،به ویژه در نوار شــرقی و نیمه
جنوبی ،همــراه با گرد و خــاک و کاهش دیــد خواهد بود.
قاینیپورتصریحکرد:طبقبررسینقشههایهواشناسی
از اواخر وقت امروز در نواحی سردسیر و کوهستانی ،بارش
ها به شــکل برف پیش بینی می شــود که با توجه به شدت
وزش باد احتمال کــوالک ،کاهش دیــد ،لغزندگی معابر
و همچنین اختالل در سیســتم حمل و نقل اســتان وجود
دارد.وی افزود :مشــهد نیز از دوشنبه شب (امشب) تحت
تاثیراینسیستمبارشیقرارخواهدگرفتکهطیآنشاهد
بارشباراندرنواحیمرکزیوبارشبرفدرنواحیمرتفع
وسردسیر اطراف مشهد خواهیم بود.

احداثچهارمینتوقفگاهعمومی
ناوگانباریدرمشهد
مدیرعامل ســازمان حمل و نقــل بار درونشــهری و حومه
شهرداریمشهدگفت:چهارمینتوقفگاهعمومیناوگان
ن آالت
باری و دومین توقفگاه عمومی ناوگان باری ماشــی 
ساختمانیومصالحبهبهرهبرداریرسید .بهگزارشپایگاه
اطالعرســانی شهرداری مشهد ،حســین مختاری افزود:
هدف از احداث این توقفگاه متمرکز کردن و سامان دهی
ماشینآالتساختمانیمتوقفدرمعابرشهرداریمنطقه2
(بولوارکشاورز)خیابانشهیدطرحچیومحورهایمجاور
بولوار توس اســت .وی یادآور شــد :توقفگاه ماشــینآالت
ســاختمانی و توقفــگاه ناوگان بــاری معــراج بــا اعتباری
معادل  400میلیون تومــان در انتهای پایانــه معراج واقع
در توس 39به متراژ 8500مترمربع احداث شــده است.
مختاری گفت :با راهانــدازی این توقفــگاه ،طی همکاری
پلیس راهور و شهرداری منطقه  2مشهد ،در زمینه اعمال
قانون نــاوگان باری ســنگین و ماشــینآالت ســاختمانی
متخلفدرمعابریادشدهاقدامخواهدشد.

