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به همت معاونت امداد مستضعفان آستان
قدس صورت گرفت

تشرف بیش از 900هزار زائر محروم
به حرم مطهر رضوی طی 2سال

معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوی از تشرف
بیش از  900هــزار زائــر زیارت اولــی و محــروم به حرم
مطهر رضوی با مساعدت آستان قدس رضوی خبر داد.
مصطفی خاکســار قهرودی در گفتوگو با آســتان نیوز،
اظهار کــرد :معاونــت امداد مســتضعفان آســتان قدس
رضوی از اوایل تابستان  1395و با دستور تولیت آستان
قدس رضوی برنامه اعزام زائران زیارت اولی استانهای
سراسر کشور را در دســتور کار قرار داده است و تاکنون
بیــش از  900هزار زائر محــروم و زیارت اولی به مشــهد
مقدس مشرف شدند .وی با بیان این که به طور متوسط
روزانه بیش از هزار زائر زیارت اولی با مســاعدت آستان
قدس رضوی وارد شــهر مشهد میشــوند ،تصریح کرد:
این زائران در قالب «کاروانهای مهر درخشان رضوی»
با ایــن پیش شــرط که ســن این افــراد باالی  40ســال،
محرومیت شــان محــرز یا از آخرین سفرشــان به مشــهد
ســالهای زیادی گذشــته باشــد ،به حرم منــور رضوی
مشــرف میشــوند .معــاون امداد مســتضعفان آســتان
قدس رضوی گفت :عــاوه بر زائران زیــارت اولی ،ایتام
و گروههای کم بضاعت ،طالب ،دانشــجویان ،زوجهای
کمبرخوردار ،نخبــگان بیبضاعــت ،مددجویان کمیته
امداد ،بهزیســتی و بیماران خاص نیز تحت پوشــش این
طرح آستان قدس رضوی قرار دارند.

مشهدازبیمارستانکودکاناکبرمطرحشد

کمبود نیروی خدماتی و نبود همراه
سرا 2،مشکل بیمارستان اکبر

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد شــامگاه جمعه با
حضور در بیمارســتان تخصصی کودکان اکبــر ،از روند
ارائه خدمات در این مرکز بازدید کــرد .به گزارش وبدا،
دکتر محمد رضا دارابی در حاشــیه این بازدید  ،با اشاره
به این که بیمارســتان کــودکان اکبر مرکز تــازه احداث
شــده ای اســت که در زمینــه فضــای فیزیکی مشــکلی
ندارد ،اظهار کرد :مهم ترین مشــکل ایــن مرکز کمبود
نیروی خدماتی است که تالش می شــود با بازگرداندن
نیروهای تبصره  ۴به فیلد فعالیت خودشــان ،بخشی از
کمبودها نه تنها در این مرکز بلکه در دیگر مراکز درمانی
برطرف شود .وی با بیان این که بیمارستان کودکان اکبر
یکی از مراکز مهم شرق کشور در ارائه خدمات تخصصی
و فوق تخصصی به شــمار می رود ،تصریح کــرد :یکی از
چالش های این مرکــز حضور همراهان کــودکان بیمار
است که تالش می شود با جلب مشارکت خیران سالمت
و ســاخت همــراه ســرا در مجــاورت ایــن مرکز ،مشــکل
اسکان همراهان که از مناطق مختلف کشور به این مرکز
مراجعه می کنند ،برطرف شود .رئیس بیمارستان فوق
تخصصی کودکان اکبر نیز در حاشــیه این بازدید اظهار
کرد :درمانــگاه اورژانس ایــن مرکز در دو شــیفت کاری
صبح و بعد از ظهر فعال اســت و خدمات رسانی می کند
و به طور میانگین روزانه به  ۵۰۰مراجعه کننده سرپایی
و اورژانس خدمات ارائه می شود .دکتر خاکشور تصریح
کرد :در حــوزه بســتری نیز به طــور متوســط روزانه ۵۰
کودک بیمار در بخش های این مرکز بستری می شوند و
خدمات دریافت می کنند.
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مشارکت ۱۸میلیارد تومانی
خیران در طرحهای محسنین
و حمایت از ایتام

Sun،Dec،16،2018، No.4017

رئیس اداره اکــرام ایتــام کمیته امــداد خراســانرضوی از
مشــارکت  ۱۸میلیارد تومانی خیران خراســان رضوی در
طرحهایمحسنینوحمایتازایتامخبرداد.حسناسالمی
در گفتوگو با تســنیم اظهار کرد :در نیمه نخســت امســال
 11هزارو 804یتیمو 10هزارو 102محسنینازخدمات
کمیته امداد بهره بردهاند .وی اظهار کرد :در نیمه نخســت
امسال 41هزارو 989نیکوکاردرطرحاکرامایتامو 15هزار
و  530حامی در طرح محســنین با کمیته امداد خراســان
رضــوی همکاری داشــتند .وی افــزود :همچنیــن حامیان
نیکوکار در شش ماه ابتدای امســال برای ایتام بیش از 14
میلیاردتومانوبرایمحسنینبیشازچهارمیلیاردتومانبه
صورتنقدیوغیرنقدیمساعدتکردهاند.

باوجودوعدهقبلی،چراغقرمزتقاطعجانباز-فرامرزحذفنخواهدشد

اجراینیمبندطرحگرهگشاییازترافیکجانباز
گزارش
ملیحه رفیع طلب

اول آبان ماه بود که مدیرعامل ســازمان حمل و نقل
و ترافیک شهرداری مشهد ،از آغاز عملیات اجرایی
اصــاح هندســی یکــی از گرههــای کــور ترافیکی
شهر مشــهد یعنی تقاطع بولوارهای جانباز و شهید
فرامرزعباسیبهخراسانرضویخبردادواعالمکرد
با انجام این پروژه تــا 15روز آینده ،گره ترافیکی این
تقاطع باز میشود .البته او این احتمال را هم داد که
ممکن است اقدامات الزم چند روزی بیشتر به طول
بینجامد،اما«قطعاتاپایاناینماه(آبان)شاهداتمام
عملیات اجرایی اصالح این تقاطع با در نظر گرفتن
تمامیمواردایمنیوبازگشاییمعابردیگربرایتردد
وسایل نقلیه خواهیم بود ».هادی عطارزاده طوسی
این وعده را هــم داده بود که تقاطع فعلــی جانباز به
دلیلفاصلهکموغیراستانداردباپلهواییآموزگار،
مسدود خواهد شد؛ طرحی که حاال این روزها بعد از
گذشــت حدود یک ماه از وعده داده شده ،به صورت
نیم بند اجرا شــده و نه تنهــا تقاطع جانبــاز  -فرامرز
به طــور کامل حذف نشــده ،بلکــه همچنــان چراغ
راهنمایــی ایــن تقاطع حفــظ شــده و فعال اســت و
شهرونداندرمسیرترددازآموزگاربهجانبازمجبورند
پشت دو چراغ قرمز توقف کنند که این موضوع عمال
یکی از مهم ترین اهداف این طرح را که روان ســازی
ترافیکاینبولواربود،دچارنقصانکردهاست.

•چپ گردی که کار را خراب کرده است

در زمینه اقدامات انجام شده در اجرای طرح اصالح
هندســی بولوار جانبــاز به آمــوزگار ،روز گذشــته به
صورتمیدانیبهبررسیموضوعپرداختیم.ازمسیر
آموزگار به ســمت جانباز در حرکتیم ،به امید این که
چراغ قرمز تقاطع جانباز  -فرامرز حذف شــده باشد
و مســیری مســتقیم را طی کنیم .از پل آموزگار عبور
میکنیماماچراغقرمزهمیشگیواعصابخردکن
تقاطعجانباز-فرامرزکهبالفاصلهبعدازپلآموزگار
قرار دارد بازهم خودنمایی می کند .مجبور به توقف
پشت چراغ می شویم .دلیل حفظ چراغ قرمز ،وجود
چپ گردی اســت که صرفا برای عبــور خودروهایی
که از سمت بولوار شــهید فرامرز عباسی قصد رفتن
به سمت آموزگار یا آزادی را دارند ،ایجاد شده است؛
چپ گردی که بــه کل کار را خراب کرده اســت ،چرا
که هم خودروهای عبوری از سمت آموزگار را مجبور
به توقف می کند و هم یک اختالل ترافیکی در مسیر
خودروهاییاستکهازسمتجانبازبهسمتآموزگار
درحرکتاند.ایندرحالیاستکهاینخودروهانیز
میتوانندهمانندخودروهاییکهقصدورودبهخیابان
بهارانرادارند،ازمسیرتقاطعجانباز-ساجدیبرای

ادامه مسیر خود استفاده کنند و روان سازی ترافیک
را موجب شــوند .یک راننده تاکسی که در این مسیر
خدمترسانیمیکند،باابرازگالیهازمسدودنشدن
کاملتقاطعجانباز–فرامرزمیگوید:اینپروژهتاثیر
زیادی در کاهش ترافیک نخواهد داشت و در نهایت
ترافیک از چهــارراه فرامــرز به ســاجدی منتقل می
شــود .حتی به نظر من تصادف هم بیشــتر می شود.
خودروهایی کــه از فرامرز قصد رفتن به ســاجدی را
دارند ،باید دور بزنند و به آن سمت فرامرز بروند.یکی
ازشهرونداننیزکهدراینمنطقهسکونتداردوسال
ها با این گره ترافیکی مواجه بوده ،با تاکید بر این که
این پل از اســاس به صورت ناقص اجرا شــده اســت،
میگوید:خوشبختانهبااینطرحترافیکروانشده
اســت .قبل از اجرای این طرح تا اواســط پل آموزگار
شاهد ترافیک بودیم و از ســمت جانباز هم به همین
صورت بود .یکی از ایرداتی که می توان در این زمینه
بیانکرد،تابلوهایعالیمرانندگیاست.برایمثال
تابلوی فرامرز عباســی که رانندگان را برای انتخاب
مسیردرستراهنماییمیکند،طراحیبدیداردو
همهاینگونهاستنباطمیکنندکهبایدرویپلبروند،
درحالیکهاگرفلشاینتابلوبهصورتدوربرگردان
بود،تشخیصبرایعمومبهراحتیمیسربود.

•تقاطعجانباز–فرامرزبهصورتکامل
مسدودنمیشود!

پس از بررســی های میدانی در ایــن زمینه ،موضوع
اشکاالت و معایب طرح اجرا شده را از مدیران حمل
و نقل و ترافیک شهرداری مشهد پیگیری می کنیم.
با وجــود تماس با مدیرعامل ســازمان حمــل و نقل و
ترافیک و همچنین سرپرســت معاونــت حمل و نقل
و ترافیک شــهرداری مشــهد هیچ کدام پاســخگوی
تماس های ما نبودند .در نهایت ســخنگوی سازمان
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد پاسخگوی
سواالت ما می شــود .بخت آزما ،با اشاره به این که دو
روزگذشتهتقاطعجانباز-فرامرزباایندسترسیکه
مسیرچپگردازبولوارشهیدفرامرزعباسیبهبولوار
آزادی و پل آموزگار وجود داشته باشد ،به طور موقت
مسدود شده اســت ،اظهار می کند :تقاطع جانباز -
فرامرز ،با وجود دسترســی چپ گرد به سمت آزادی
و پل آموزگار ،مسدود شده است .وی می افزاید :این
تقاطعبهصورتکاملبستهنمیشودودسترسیچپ
گرد همیشه باز خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال
کهچرابرخالفآنچهدرگذشتهتصمیمگیریشده
بود ،این دسترسی باید باز باشد و به تبع آن همچنان
چراغ قرمز تقاطع جانباز  -فرامرز حفظ شــود؟ ابراز
می کند :دلیلش این است که حجم ترافیک کم شود
و خودروها به سه راه ساجدی نروند ،در واقع کسانی
که قصد رفتن به بولوار آزادی و پل آمــوزگار را دارند،

استقرارپایگاههایزمستانه
هاللاحمردرجادههایاستان

عکس ها :میثم دهقانی

دربازدیدشبانهرئیسدانشگاهعلومپزشکی

از میان خبرها

نیازی نیست از ســاجدی دور بزنند .در همین مسیر
راهدسترسیباوجودچراغایجادمیشود.ویتصریح
می کند :البته ایــن تصمیم ها براســاس تقاضاهای
شهروندان گرفته می شــود .در طرح ما این مسیر به
صورت کامل مسدود بود ،اما شهروندان درخواست
کردند حاال که قرار است برای ما اصالحات هندسی
انجام دهید براســاس این نمونه ها کار شــود و ما هم
نظراتآنهارااعمالکردهایم.بختآزمادربارهزمان
قطعیبرایمسدودشدناینمسیرمیگوید:تازمانی
که مردم راه عبــور و مرور خود را پیــدا کنند ،این روند
ادامه دارد ،ما مصر هســتیم که مدل هــای ترافیکی
شهروندانتغییرکندوراهخودراپیداکنند.

•قراربودطبقطرح،چراغقرمزبرداشتهشود

در ادامــه ،گالیــه هــا و مشــکالت اجــرای نیــم بند
طرح گره گشــایی از تقاطع جانبــاز را از نایب رئیس
کمیسیونحملونقلوترافیکشورایشهرمشهد
پیگیــری می کنیم .شــهناز رمــارم می گویــد :هنوز
توضیحات موثق ،جدی و مستندی به ما ارائه نشده
است که به چه دلیلی بر اساس گفته های اولیه ،این
چراغ قرمز حذف نشده اســت و خود من که دو شب
گذشته بازدیدی از این منطقه داشتم ،شاهد وجود
چراغ قرمز بــودم.وی با تاکیــد بر این کــه در ابتدای
این طرح به ما اعالم کردند چراغ قرمز برداشــته می
شود،تصریحمیکند:احتماالایناقدامبرایآزمون
وخطاستودرصددهستندمشخصشوداصالحی

کهانجاممیدهند،تاچهمیزاندرترافیکتاثیردارد.
عضو هیئت رئیســه شــورای شهر مشــهد تاکید می
کند :این که بیان می کنند این قضیه به درخواســت
همشــهریان بوده یا نه ،معلوم نیست این شهروندان
ذی نفع یا دارای قدرت و نفوذ هســتند یــا خیر؟ این
مسئلهجایابهامدارد.ابتداییکطرحشهریباید
روشن و شفاف باشد و در طول اجرا هم اگر تغییراتی
ایجادمیشود،قبلازاینکهشهروندانسوالکنند،
بایداطالعرسانیکاملانجامشود.

•ابروراکهدرستنکردید،چشمراکورنکنید

حال این ســوال جــدی مطرح اســت که با وجــود این
که مدیریت شــهری و شــورای شــهر مشــهد ،پیش از
این ،وجود چراغ قرمز و تقاطــع را بالفاصله بعد از پل،
غیراصولی اعالم می کردند ،چرا حال به حفظ چراغ
قرمز در تقاطع جانباز  -فرامرز و مسدود نکردن کامل
آن رضایت دادنــد؟ آیا باز هــم پای خــواص و نظرات و
پیشنهادهایآنهامطرحاست؟بدنیستشهرداری
شفافسازیکندکهاینتغییرغیراصولیوکارشناسی
نشده در مسدود نکردن کامل تقاطع جانباز  -فرامرز
و قرار دادن مردم در پشت دو چراغ قرمز در فاصله ای
بســیار اندک بر اساس نظرات کدام شــهروندان ارائه
شــده اســت؟ حال از مدیریت شــهری و اعضای شورا
انتظار مــی رود طرح اصلــی را برای گره گشــایی این
تقاطع اجرایــی کنند و بــا اقدامات غیر کارشناســانه
مشکالتاینگرهترافیکیرادوچنداننکنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی گفت36:
پایگاه امداد و نجات هالل احمــر در قالب طرح امداد و نجات
زمســتانی در جاده های استان مستقر شــدند .سید مجتبی
احمدی در گفت و گــو با ایرنا گفت :با نزدیک شــدن به فصل
زمســتان و روند کاهشــی دمای هوا همه جاده ها زیر پوشش
امدادرســانی و خدمــات دهی نیروهــای امدادگــر و نجاتگر
هاللاحمرخراسانرضویقراردارد.ویتصریحکرد:دراین
چارچوب 25پایگاهثابتبینشهریو 9پایگاهامدادونجات
موقتزمستانهبههمراهیکپایگاهامدادکوهستانباهمراهی
پایگاهامدادهواییدرطرحامدادونجاتزمستانهاستانفعال
شدهاند.وییادآورشد:پایگاههایامدادونجاتدرجادههاو
نقاطپرخطرجادهایومحورهایمواصالتیمستقرشدهاند
و به مسافران خدمات رسانی می کنند .وی گفت :در صورت
شدتبارشبرف،بستهشدنجادهیاوقوعحوادثاحتمالی،
هرپایگاهامدادونجاتهاللاحمرهمهتجهیزاتالزمرابرای
کمکبهمسافران،اسکانوتغذیهحداقل 10خانواردارد.

مدیرکلنظارتبرساختوسازهای

شهرداریمشهدمطرحکرد

رسیدگی به بیش از 2000کاربری
غیرمجاز اراضی در هشت ماه97

مدیرکل نظارت بر ســاخت و سازها و کمیســیون ماده صد
شــهرداری مشــهد از رســیدگی بــه بیــش از  2000مورد
کاربری غیرمجاز اراضی در هشــت ماه امســال خبر داد .به
گزارش پایگاه اطالعرســانی شهرداری مشهد ،مسعود ایاز
افزود :در هشت ماه سال  97تعداد  2485مورد رسیدگی
به کاربری ،تفکیک غیرمجاز اراضی ،امالک و ابالغ قانونی
به ثبت رسیده است .وی در همین زمینه به 42هزار و370
موردبازدیدفنی،رسیدگیبهعدماستحکامبنا،ابالغقانونی
و رعایت ضوابط ایمنی اشاره کرد و افزود :در مدت زمان یاد
شده 41 ،هزار و  168مورد کنترل موارد مغایر پروانه نظیر
احداث طبقات غیرمجاز ،واحد غیرمجاز و ...نیز انجام شد.
مدیرکل نظارت بر ســاخت و سازها و کمیســیون ماده صد
شهرداریمشهدافزود:همچنینطیهشتماهسال 97به
 2442موردمشرفیتومزاحمتوابالغقانونیرسیدگیو
دراینزمینه 2118ساعتکارکردماشینآالتسنگیندر
جلوگیریازتخلفاتساختمانیثبتشد.

