ا ز میان خبر ها
گوناگون

مدیرعاملشرکتقطارشهریمشهد

واگنهای خط دوم مترو تا ۱۰سال
آینده پاسخگو است

مدیرعاملشرکتقطارشهریمشهدگفت:ظرفیت
ن خط دوم قطار شــهری مشهد تا  ۱۰سال
 ۷۰واگ 
آیندهپاسخگواستونیازبهتزریقواگنجدیدبهاین
خطنیست.کیانوشکیامرزروزگذشتهدرگفتوگو
با ایرنا افزود ۶:قطار شامل ۳۰واگن نیز تامین شده
که در مرحله آزمایش اســت و پس از انجام آزمایش
در خط  ۲به کار گرفته خواهد شد.وی اضافه کرد:
برای بهرهبرداری از مسیر 5.5کیلومتری خط سوم
قطارشهری این ۳۰واگن از خط ۲خارج و برای این
مسیر به کار گرفته خواهد شــد.مدیرعامل شرکت
قطارشهری مشهد گفت:حفاری خط چهارم قطار
شهری مشهد توســط دســتگاه حفار از منطقه مهر
مادر به سمت خواجه ربیع آغاز شده و تا کنون ۶۵۰
متــر از این مســیر هــزار و  ۳۰۰متری (مهــر مادر تا
خواجه ربیع) حفاری شد ه است.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

مدیرعامل مخابرات خراسان رضوی با اشاره
به آمار سال های اخیرخبرداد:

افزایش10برابری
کابلدزدی

دراولینجلسهکمیسیونشهردوستدارآب
مصوبشد

تدوین نقشه راه دستیابی به تعادل
منابع و مصارف آب در شهر مشهد
در اولیــن جلســه کمیســیون شــهر دوســتدار آب
همــکاری موثر بــا شــورای همیــاران آب اســتان و
پژوهشکده آب و محیط زیســت دانشگاه فردوسی
مشــهد در خصوص تدوین نقشــه راه دســتیابی به
تعادل منابع و مصارف آب در کالن شــهر مشــهد با
هدف همسوســازی نهادهــا در این امر بــه تصویب
رســید.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشــهد ،ناصــر صداقت مدیــر شــهر دوســتدار آب
شهرداری مشهد با اشــاره به این موضوع که مشهد
اولین شــهر دوســتدار آب اســت ،گفت :این شهر با
انجام فعالیت های موثر در حوزه آب در سال1399
برند شهر دوستدار آب را کسب کرد.وی ادامه داد:
با توجه به ارزیابی کمیســیون ملی یونســکو از شهر
دوستدار آب در سال آینده به منظور تمدید این برند
برای شهر مشــهد؛ تصمیم گرفته شد تا با همکاری
دیگر نهادهای دولتــی ،غیردولتــی و مردمی ارائه
گزارش در خصوص عملکرد شــهر مشــهد در طول
مدت کسب برند تسریع شــود.مدیر شهر دوستدار
آبشهرداریمشهدافزود:باتوجهبهاهمیتارتقای
استاندارد های شهر دوســتدار آب در مشهد پروژه
ای در خصوص منابع و مصارف آب ،آغاز شده است،
که یکی از اهــداف مهم این پروژه تدویــن برنامه ای
عملیاتی و راهبردی در راستای شاخص های شهر
دوستدار آب است.

شهردارمنطقه 3شهرداریمشهد

اجرای نهضت آسفالت در شهرک
مهرگان در سال 1401

شهردار منطقه سه گفت :در سال  ،1401نهضت
آسفالت در شهرک مهرگان این منطقه اجرا خواهد
شــد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشهد ،مهدی خداشناس با اشاره به اجرای نهضت
آســفالت در محــدوده شــهرک مهــرگان در ســال
 ،1401تصریح کرد :این شــهرک از ســال  92به
محدوده منطقه سه اضافه شده است که امیدواریم
بتوانیم گامهای مثبتی در ایــن محدوده برداریم.
شــهردار منطقه ســه در خصوص اراضی رها و بایر
در ســطح این منطقه ،افــزود800 :هکتار اراضی
بایر در منطقه ســه وجــود دارد که ظرفیت بســیار
خوبی است و میتوانیم به نفع مردم از این ظرفیت
استفاده کنیم.خداشــناس ادامه داد :استحصال
اراضی بایر محــدوده در افــق  1401منطقه قرار
داشته و در سال آینده معضل  200هکتار از اراضی
بایر محدوده چاهشک حل خواهد شد.

اخبار
جامعه
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معاونشهرداریمشهداعالمکرد

بازگشایی 2راستگردپروژهخلیجفارسبه
بزرگراهآیتا...هاشمیرفسنجانی
معاونعمرانحملونقلوترافیکشهرداری
مشهد از بازگشایی دو راستگرد پروژه خلیج
فارسبهبزرگراهآیتا...هاشمیرفسنجانی
خبــر داد.به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی
شهرداری مشهد ،ســید خلیل منبتی در این
خصــوص ،گفت :بــا توجه به مســاعد شــدن
شــرایط جوی از صبــح روز گذشــته عملیات
اجرایی آســفالت دو راســتگرد پــروژه خلیج
فارسآغازشد.ویاضافهکرد:برایناساسبا
اتمامعملیاتآسفالتدراینبخش،امروزدو
راستگرد پروژه خلیج فارس از بولوار مجیدیه
بهبزرگراهآیتا...هاشمیرفسنجانیوبولوار
شهیدکاظمی به اینبزرگراه ،بازگشاییشد

و در اختیــار شــهروندان قــرار گرفت.معاون
عمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهد
افزود:عملیاتآسفالتدیگربخشهایپروژه
خلیج فــارس در ادامه انجام خواهد شــد و به
اطالعشهروندانخواهدرسید.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد

حســین نوری/مدیرعامــل مخابــرات
خراســان رضــوی بــا اشــاره به دوچالش
افزایــش 10برابــری ســرقت کابــل های
مخابراتــی در شــهرها و روســتاها طــی
ســال های اخیر و طلب 143  میلیاردی
مخابرات از مشترکان دولتی وخصوصی
گفــت 52 :میلیارد تومــان از ایــن بدهی
مربوط به شرکت های دولتی ،حدود 41
میلیارد تومان مربوط به مشترکان خانگی
و بقیــه مربــوط بــه مجموعــه هــای بخش
خصوصی در حوزه صنعت و تجارت است.
وی افــزود :پرداخــت نکــردن هزینههای
ارتباطــی توســط برخــی از مشــترکان
خانگی ،سازمان های دولتی و خصوصی
یکــی از چالــش هــای شــرکت مخابــرات
خراسان رضوی است .اروجی اظهار کرد:
همچنیــن ســرقت کابلهــای مخابراتــی
در شــهرها و روســتاها بــه یکــی دیگــر از
چالش های این شرکت تبدیل و طی سال
هــای اخیر حــدود  ۱۰برابر شــده اســت.
مدیرعامل شــرکت مخابــرات افــزود :در
این زمینه نیازمند همکاری در حوزههای
شــهری ،امنیتــی و انتظامی هســتیم و از
مــردم تقاضــا داریــم در صورت مشــاهده
افرادی که روی تجهیــزات مخابراتی کار
میکنند ،حساس شــوند و اگر فرد لباس
فــرم و کارت شناســایی نداشــت ،مراتب
را بــه ســامانه  ۱۱۰اطالعرســانی کنند.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات خراســان
رضوی زیاندهی بابت شــبکه تلفن ثابت
را از دیگر چالش های مخابرات برشــمرد
و گفت :بیش از  ۱0سال است که تاکنون
هیچ تغییــر تعرفــهای بابت تلفــن ثابت در
استان نداشتهایم و این موضوع نگهداری
و توسعه حوزه شــبکه تلفن ثابت در استان
را با مشــکل مواجــه کرده اســت .اروجی
گفــت :نگهــداری یــک خــط تلفــن ثابت
بــرای مخابــرات ماهانــه  ۱۷هــزار تومان
هزینــه دارد ،در حالــی که درآمــد حاصل
از این بابت  ۶هــزار و  ۵۰۰تومان اســت.
وی اظهار کرد :ارتقای حوزه شــبکه تلفن
ثابــت ،رفع چالــش هــای مهــم مخابرات
خراسان رضوی و کشور و تغییر تعرف ه تلفن

ثابت ضروری اســت .مدیرعامل مخابرات
خراســان رضوی افزود :شرکت مخابرات
خراســان رضــوی هماکنــون  ۲میلیون و
 410هزار مشترک تلفن ثابت و  ۶میلیون
مشــترک تلفن همــراه اول را زیر پوشــش
دارد که نســل  ۳و  ۴شــبکه همراه اول در
همه روســتاهای خراســان رضوی برقرار
است و اقدامات مربوط به نسل پنجم تلفن
همراه نیز در حال انجام و نهادینهســازی
است .وی با اشاره به این که امروزه فناوری
اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در همه
کســب و کارها دارد ،گفــت :بدین منظور
ضروری اســت زیرســاختهای این حوزه
با عنــوان شــبکه ملی اطالعات متناســب
با آن مورد توجه قرار گیرد وتقویت شــود.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات خراســان
رضوی بــا بیان ایــن کــه از دو ســال پیش
توســعه دو ســرویس مرتبط با فیبــر نوری
و پهنای بانــد با عنــوان  FTTHو همچنین
 VDSLبه منظور ارتقای زیر ســاخت ها در
حال اجراســت ،افزود :در قالب ســرویس
 ، FTTHسیستم فیبر نوری از مراکز بزرگ
تجــاری و هتلهــا و  ...به ســمت منازل و
مراکز کوچــک تر و داروخانهها گســترش
خواهــد یافــت و  ۶هــزار مشــترک در
خراســان رضوی این سیســتم را دریافت
کردهاند .وی خاطرنشــان کــرد :در قالب
سیســتم  VDSLنیــز پهنای بانــد اینترنت
از  ۸به  ۳۰برای متقاضیان افزایش یافته
اســت و تاکنون پهنای باند برای پنج هزار
مشــترک در خراســان رضوی زیر پوشش
ایــن سیســتم قــرار گرفته اســت .حســن
علیزاده رئیس اداره مخابرات شهرســتان
خلیل آباد هــم گفت :اکنون تعداد شــش
روستای شهرستان با مشکل پرش ارتباط
مواجه هستند که باید با اختصاص اعتبار
این مشکالت رفع شود .وی با اعالم این که
هفت مرکز تلفن ثابت در شهرستان فعال
اســت ،افزود :مرکــز خلیل آبــاد ،ولیعصر
ومرکز سوم خلیل آباد هریک با  62درصد
پیشرفت دردست انجام است که می طلبد
برای تکمیل این پروژه هــا تمهیدات الزم
اندیشیده شود.

83دستگاه اتوبوس جدید تا پایان امسال وارد
ناوگان می شود

مدیرعاملسازماناتوبوسرانیشهرداریمشهد
از ورود 83دســتگاه اتوبوس جدید با استاندارد
یوروپنج تا پایال سال به ناوگان اتوبوسرانی خبر
داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شهرداری
مشهد ،علی اصغر نیشــابوری در این خصوص،
گفت :در مجمــوع دو قــرارداد خریــد  25و 58
دستگاهاتوبوسبرایناوگاناتوبوسرانیمنعقد
شده است.وی افزود :از قرارداد  25دستگاهی
تاکنون 16دستگاهاتوبوسبهشهرداریتحویل
داده شــده و9دســتگاه دیگــر نیز تا پایان ســال
تحویل گرفته خواهد شــد.مدیرعامل ســازمان
اتوبوســرانی شــهرداری مشــهد اضافــه کــرد:
همچنیــن از قــرارداد  53دســتگاهی نیــز 13
اتوبوس تحویل داده شــده  23،دستگاه تا پایان
دی مــاه و 22دســتگاه دیگر نیز تا پایان اســفند
از سوی خودروســاز به شــهرداری تحویل و وارد
ناوگانمیشود.نیشابوریبابیاناینکهبهطور
میانگین خرید هر دســتگاه اتوبوس 4میلیارد و
 300میلیون تومان هزینه داشته است ،تصریح
کرد:تمامیایناتوبوسهابنابرتاکیداتشهردار

مشهد کف کوتاه و برای اســتفاده معلوالن عزیز
دارایرمپویژهعبورویلچراست.ویادامهداد:
 83دســتگاه اتوبــوس خریداری شــده با هدف
کاهش آلودگی هــوا دارای اســتاندارد یوروپنج
که باالترین استاندارد در کشــور است؛ هستند
و میــزان آالیندگــی آن هــا بســیار پایین اســت.
نیشــابوری در خصــوص وضعیت بــه کارگیری
اتوبوس برقــی تولید داخل که چنــدی پیش در
مشهدرونماییشدنیزگفت:اتوبوسبرقیکهبا
مشارکتشهرداریمشهدوتولیدکنندهداخلی
ساخته و رونمایی شد در حال طی دوره تست و
پالک گذاری است و اگر موفق به پالک گذاری
شوددرفازاولقراردادخرید 10دستگاهودرفاز
دوم قرارداد خرید  100دستگاه اتوبوس برقی
داخلیبرایخطیکبیآرتیمنعقدخواهدشد.

بیمار مرگ مغزی جان 4نفر را
نجات داد
اهــدای اعضای بــدن بیمار مــرگ مغزی ۶۷ســاله
ســاکن مشــهد به چهار بیمار نیازمند عضو ،حیاتی
دوباره بخشید.دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد روز
گذشته به نقل از مســئول واحد فراهمآوری اعضای
پیوندی این دانشــگاه گــزارش داد :در هــزار و صد و
ســی و نهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ
مغزیایندانشگاه،بیمارمرگمغزیپرویزسهرابی
که از بیمارستان شهید هاشمینژاد مشهد معرفی
شــده بود پس از انجام مراحــل تایید مــرگ مغزی و
رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد
تحت عمل جراحــی اهدای عضو قــرار گرفت.دکتر
ابراهیم خالقی افزود :کبد این بیمار مرگ مغزی در
بیمارستان منتصریه مشهد به زنی  ۴۶ساله ساکن
مشــهد اهدا و پیوند شــد.وی ادامــه داد :قرنیههای
مرحوم ســهرابی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه
علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش
سوختگیبیمارستانامامرضا(ع)ارسالشد.واحد
پیوند اعضــا از بیماران مــرگ مغزی دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد که شمال شرق کشــور را زیر پوشش
داردازسال ۱۳۸۰فعالیتخودراآغازکردهاست.

دبیرقرارگاهمدیریتکرونادراستان

همه مسافران خارجی در مشهد به
لحاظ ابتال به کرونا آزمایش میشوند

دبیرقرارگاهمدیریتکرونادراستانخراسانرضوی
گفت :همه مســافران خارجی در فرودگاه مشهد به
لحاظ خطر ورود کرونا به ویژه از نوع سویه امیکرون،
آزمایش مــی شــوند.دکتر علی اصغــر انجیدنی روز
گذشــته در گفت و گو با ایرنا افزود :از همه مسافران
خارجی توســط معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم
پزشکی مشهد« ،تســت رپید» انجام میشود و افراد
مشکوک و مشکلدار قرنطینه می شوند.وی اضافه
کرد :پــس از درگیر شــدن اکثــر کشــورهای دنیا با
ســویه امیکرون از هفتههای قبل اقدامات مختلفی
در خصــوص پیشــگیری از شــیوع این ســویه انجام
شده است که کنترل ورودیهای شهر مشهد از این
جملهاستوهماکنوندانشگاهعلومپزشکیمشهد
برای ورود و مقابله با موج ششم کرونا آمادگی الزم را
دارد.وی گفت :بیماریابی و تست های انجام شده از
اطرافیانمبتالیانبهکرونادردانشگاهعلومپزشکی
مشهدهمبهطورچشمگیریافزایشیافتهاست.

