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از میان خبرها
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

مجوزی برای
تبدیل وضعیتها
صادر نشده است

میزبانیطرقبهازباغوحشوکیلآباد
کمیته فنی سازمان حفاظت محیط زیست تکلیف تنها باغ وحش مشهد را تعیین میکند

باغوحش در انتظار رأی کمیته فنی

سهم باالی مدارس در پذیرایی از زائران

سازمان های مختلف را صاحب نظر دانست و تأکید
کرد« :باغ وحش باید طبق دستورالعملها اقدام کند
و استانداردها در آن لحاظ شود تا باغوحشی در خور
مشهد داشته باشیم».

 7هکتار زمین برای باغ وحش جدید

اگرچه به گفته عرفانی مالک باغ وحش درخواستی

مطالعات تکمیلی ثبت جهانی مزار احمد جامی

گــروه خبر -مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری خــراســان رضــوی گفت:
مطالعات تکمیلی پرونده مزار شیخ احمد جامی
برای ثبت این اثر در ردیف آثار جهانی آغاز شده
است .به گزارش ایرنا ،ابوالفضل مکرمیفر اظهار
کرد :مزار احمد جامی یکی از پنج اثر پیشنهادی

دارای اولویت استان برای ثبت در فهرست جهانی
یونسکو است .وی با اشاره به محدودیت معرفی
آثــار پیشنهادی بــرای ثبت در فهرست جهانی
افــزود :در چهارچوب مطالعاتی بــرای ارســال
پرونده ،مطالعات پایه بر روی این اثر سال گذشته
به پایان رسید و در همین قالب مطالعات تکمیلی
برای اتمام پرونده به منظور ارســال به سازمان
مرکزی آغاز شده است که احتماال تا پایان امسال
به اتمام برسد.
مکرمیفر ادامه داد :مطالعات تکمیلی زمانبر و
مهم است ،بنابراین عجلهای برای اتمام سریع این
بخش از مطالعات وجود ندارد .وی تأکید کرد :این
اثر باستانی به دلیل قدمت باالی تاریخی ارزش
فراوانی دارد و ساالنه میزبان دهها هزار گردشگر
داخلی و خارجی است.

باغ وحش یا واگذار شود یا تعطیل

نماینده دیده بان حقوق حیوانات در خراسان که
مخالف فعالیت باغ وحش مشهد است در اینباره به
شهرآرا گفت :در مشهد نیازی به باغ وحش نداریم
و مــواردی مانند بازدید مــردم ،درآمدزایی و مباحث
آموزشی که در توجیه وجود باغ وحش مطرح میشود
نیز از راه هــای دیگر قابل انجام است .دنیا صادقی
بهداشت عمومی مردم را با وجود باغوحش در معرض
خطر دانست و به احتمال انتقال عوامل بیماریزا مانند
سالک از حیوانات به انسان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه باغ وحش مشهد توجیه اقتصادی هم
ندارد و تنها به محلی برای تولهکشی از بعضی حیوانات
در پس پرده و فروش آنها به صورت غیرمجاز تبدیل
شده است ،افزود :مستندات این موضوع هم تعداد
زیادی از گربهسانان بزرگ موجود در شهر است که از
باغ وحش در زمان تولهگی خریداری شدهاند ،فیلم
این حیوانات که تبدیل به حیوانات خانگی شدند هم
منتشر شده است.
وی ادامــه داد :اگــر نظارت ها بیشتر باشد ،دیگر
نمیتوانند تولهفروشی کنند و طی یک سال باغ وحش
به صورت کامل تعطیل میشود.
وی در خصوص راهکار بهبود وضعیت باغ وحش نیز
گفت :با توجه به وضعیت کنونی یا باغوحش را تعطیل
کنند یا به سازمان معتبر و افــرادی تحویل دهند که
حامی حیوانات هستند و باغ وحش را به مرکز بازپروری
حیوانات آسیبدیده برای آزادسازی تبدیل کنند.

هشت ماه از آن میگذرد و اکنون مالک این باغ
وحش از خرید زمین هفت هکتاری در محدوده
شهرستان طرقبه برای انتقال این مجموعه خبر
داد و گفت :غیر از افزایش فضای میان قفسها،
فعال خبری از تغییر وضعیت و جابهجایی باغ وحش
نیست.
اظهارات چند روز پیش مدیرکل حفاظت و مدیریت
شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در
خصوص باغ وحش مشهد مبنی بر اضافه نشدن
هیچ گونهای به این مجموعه در سال  96و کاهش
گونههای آن هم قابل توجه است .به گزارش ایلنا،
علی تیموری در بخش دیگری از صحبتهای خود
این را هم گفت که «صاحب باغ وحش را مجاب
کردیم تا مازاد گونههای خود را به دیگر باغوحشها
تحویل دهد .همچنین در تالش هستیم که هیچ
گونه بزرگجثهای را به آن اضافه نکنیم».
برای مکان جدید این مجموعه ارائه نکرده و تعیین
تکلیف باغ وحش مشهد در انتظار تصمیم کمیته
فنی سازمان حفاظت محیط زیست است اما مالک
باغ وحش وکیل آباد از خرید زمین هفتهکتاری در
محدوده شهرستان طرقبه برای انتقال این مجموعه
خبر داد و در ایــن بــاره به شهرآرا گفت :بــرای آغاز
ساختوساز و آمادهسازی فضای باغ وحش در زمین

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی خبر داد

ثبت تخلفات با خودروهای مجهز به دوربین
سعیده آل ابراهیم -رئیس پلیس راهور استان
گفت :در حال تجهیز خودروهای پلیس سیار به
دوربینی هستیم که قابلیت اعمال قانون را برای
تخلفاتی مانند پارک دوبله و ...دارنــد .سرهنگ
علیرضا حــاجــی زاده در گفت وگو با خبرنگار
شهرآرا ،اظهار کرد :این پنج دستگاه خودرو که با
همکاری سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری
مشهد در حال راهانــدازی است ،با تردد در شهر،
تخلفاتی مانند پــارک دوبله ،مــورب ،پــارک در
ایستگاه اتوبوس ،تاکسی و ...را اعمال قانون
میکند .وی با بیان اینکه برای راهانــدازی مجوز
ناجا نیز باید دریافت شود ،بیان کرد :اکنون روی
یکی از دستگاهها ،دوربین نصب شده و در حال
آزمایش است .در آینده نزدیک نیز سایر خودروها
به دوربین مجهر می شود.حاجی زاده اضافه

کرد :در آبان سال  95یک دستگاه خودرو مجهز به
دوربین توسط سازمان ترافیک راهاندازی شده بود
که تخلفات به صورت دستی ثبت و تأیید میشد،
اما این خودرو کارآیی الزم را نداشت .خودروهای
جدیدی که پلیس راهاندازی خواهد کرد ،به صورت
مکانیزه تخلفات را ثبت و اعمال قانون میکند.

عفونتهای بیمارستانی عامل مرگ  10درصد بیماران
خطری که در بخش نوزادان مراکز درمانی بیشتر است

زهــرا اسکندریان« -هر پرستار باید در هرساعت
بهطور میانگین  22بار دستهای خود را بشوید» این
بخشی از صحبت های مدیر برنامه مدیریت پاک و
ایمن سازمان بهداشت جهانی بود که روز گذشته در
کنفرانس یکروزه کنترل عفونتهای بیمارستانی در
مشهد مطرح شد.
به گفته دیدیر پیتت «  10درصــد مرگ و میرهای
کشورهای در حال توسعه و ایران ،بر اثر عفونتهای
منتقل شده از مراقبان سالمت در بیمارستانهاست».
بــه گـــزارش شــهــرآرا ،کنفرانس یـــکروزه کنترل
عفونت های بیمارستانی روز گذشته در حالی در
بیمارستان رضوی مشهد برگزار شد که مدتهاست
کمپین «بهداشت دســت ،زندگی ایمن» در جهان
و البته دیگر شهرهای ایــران شکل گرفته اســت .به
اعتقاد پروفسور دیدیر پیتت ،شستن دست های
کــادر درمانی در بیمارستان ها تنها با آب و صابون
کافی نیست و این اقــدام باید توسط مواد الکلی که
اخیرا در تمام بیمارستانها نصب شده است ،انجام
شود .رئیس بیمارستان رضوی نیز در این مراسم با
ذکر این موضوع که «حوادثی که توسط پرسنل یک
بیمارستان ایجاد می شود ،ناخواسته است» به آمار
باالی عفونت ها به خاطر نبود بهداشت کافی اشاره
کرد .رضا سعیدی اظهار کرد :گاهی یک بیمار بعد از
عمل جراحی و انتقال به بخش ممکن است ،بهدلیل
یک غفلت کوچک ،به نوعی از عفونت بیمارستانی
مبتال شود و فوت کند که امکان دارد این آلودگی توسط
دست یک پرسنل منتقل شود و این سهلانگاری کار

در کشورهای توسعهنیافته  20برابر است ،همچنین
بهطور میانگین طول مدت بستری بین پنج تا  29روز
در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهنیافته
بهطول دوره درمان اضافه میکند .رئیس بیمارستان
رضوی یکی دیگر از عوارض ناشی از ایجاد عفونتها
را مقاومت بدنی به آنتیبیوتیکها دانست و گفت :اگر
به عفونتهای ناشی از مراقبان سالمت دقت نشود،
روزهای بستری و ناتوانیها در بیماران افزایش پیدا
میکند و میکروبهای مقاوم بیشتری تولید میشود
بر همین اساس هزینههای بیشتری برای سالمت باید
پرداخت و در نهایت مرگومیر بیشتری رقم میخورد.
عکس تزیینی است

سخن گوی ســتــاد خــدمــات سفر استان
نیز در ایــن مراسم از ورود  14میلیون و
 838هــزار و  973نفر به استان از روز 25
اسفند سال گذشته تا  15فروردین امسال
خبر داد.
مهدی فـــروزان با بیان اینکه ایــن میزان
ورود زائــر و گردشگر در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته 11 ،درصد رشد دارد،
افـــزود :همچنین از روز  25اسفند سال
گذشته تــا  15فــروردیــنمــاه ســال جــاری
هشت میلیون و  832هــزار و  700نفر به
این کالن شهر وارد شده اند که در مقایسه
با ســال گذشته 11 ،درصــد رشــد را نشان
میدهد.
وی ادامــه داد :در همین راستا آمــوزش و
پرورش بخش زیادی از بار اسکان زائــران و
مسافران را در استان به ویژه مشهد بر عهده
دارد.

سارا رنگیان -قصه بلندباالی مشکالت باغوحش
 3/5هکتاری وکیل آباد مشهد ،سال های سال
استکهازسویمسئوالن،سمنهاوحامیانحقوق
حیوانات مطرح است و حتی برنامه زمان بندی
سهساله اداره کل محیطزیست خراسان رضوی در
سال  1391هم نتوانست این گرهها را که ناشی از
استاندارد نبودن ،نگهداری نامناسب ،محدودیت
فضای نگهداری حیوانات ،قرار گرفتن در حریم
شهر و اخذ نکردن پروانه بهره برداری از سازمان
حفاظت محیطزیست است ،باز کند و تأثیری در
تغییر و بهبود وضعیت باغ وحش داشته باشد.
بعد از پنج سال ،مــرداد  96بود که خبر تعطیلی
باغوحش وکیلآباد تب و تاب فراوانی ایجاد کرد،
خبری که در همان روز توسط معاون نظارت و
پایش اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی
تکذیب شد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

استقبال بینظیر از زائران فرهنگی

مــدیــر کــل آمــــوزش و پــــرورش اســتــان
همچنین در ادامــه همایش طــالیــه داران
خدمت بی منت با اشــاره به فعالیت هایی
کــه ایــن مجموعه در نـــوروز  97بــه زائــران
و مــســافــران فرهنگی ارائـــه داده اســت،
گفت :نــوروز امسال بالغ بر سه هــزار نفر
در بیش از یک هــزار و  121آموزشگاه و
افـــزون بــر  12هــزار کــالس درس ،سالن
ورزشـــی و نمازخانه بــه زائـــران فرهنگی
بارگاه منور امــام رضــا (ع) خدمت رسانی
کردند.
وی از افــزایــش مــیــزان مــانــدگــاری زائــران
فرهنگی در مشهد به چهار روز خبر داد
و اعــالم کــرد :ایــن مهم به واسطه کیفیت
خدماترسانی ها در نوروز به وقوع پیوسته
است.
خدابنده همچنین با تقدیر از شهرداری
مشهد به دلیل همکاری هایی که در این
روزها با آموزش و پرورش داشته است ،بیان
کرد :طی روزهای نخستین امسال بیش از
 36هزار وعده غذای امام رضا (ع) به همت
آستان قدس رضــوی بین زائــران فرهنگی
توزیع شد.

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

بنیامین یوسفزاده -در حالی که خبرهای
ضد و نقیضی مبنی بــر تعیین تکلیف
نیروهای قراردادی وزارت آموزش و پرورش
در نیمه دوم امــســال بــه گــوش می رسد،
مدیرکل آمــوزش و پــرورش خراسان رضوی
از صادر نشدن هرگونه مجوزی برای تبدیل
وضعیت پرسنل قـــراردادی ایــن مجموعه
خبر داد.
به گــزارش شــهــرآرا ،قاسم علی خدابنده
روز گذشته در آیین تجلیل از طالیه داران
خــدمــت بــیمــنــت کــه بــه مــنــظــور تقدیر
از نـــوروزبـــانـــان بـــی نـــوروز اداره کل
آمــوزش و پــرورش استان بــرگــزار شــد ،در
پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت
نیروهای قـــراردادی ایــن مجموعه اظهار
کــرد :هنوز خبر جدیدی در این زمینه به
دست ما نرسیدهاست ،اما پیگیریها ادامه
دارد.
وی همچنین در خبری که در کانال آموزش
و پرورش استان منتشر شد ،گفته است که
بخشی از مشکالت مالی که امروز با آن مواجه
هستیم به چالشهایی بازمیگردد که منشأ
آن ساماندهی نامطلوب نیروی انسانی
است.
خدابنده ادامــه داد :امسال بیش از چهار
هــزار نفر از همکاران در استان بازنشسته
خواهند شد و با اتخاذ سیاست مطلوب
ساماندهی نیروی انسانی باید به دنبال
این باشیم که کمبودهایی را که سال آینده
در زمینه نیرو خواهیم داشــت ،به شکلی
جبران کنیم.
وی اضافه کرد :در سالهای گذشته شاهد
بودیم که بیشترین متقاضیان نقل و انتقال
خــواســتــار حــضــور در نــواحــی هفت گانه
مشهد و تبادکان بودند که امسال با توجه
به چالش های نیروی انسانی که سال آتی
با آن مواجه خواهیم شــد ،باید در زمینه
ساماندهی مطلوب و اجـــرای مطلوب
و شــفــاف فرآیند نقل و انتقال معلمان
برنامهریزی کنیم.

اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ،سازمانی
است که میتواند پاسخگوی نقدهای مطرح شده در
خصوص باغوحش مشهد باشد .پس از چند روز تماس
پیدرپی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان،
معاون نظارت و پایش این سازمان تعیین تکلیف
باغوحش وکیلآباد را در گرو اعالم نتایج کمیته فنی
سازمان حفاظت محیط زیست دانست تا پیرو آن،
تصمیم الزم برای باغ وحش اتخاذ شود.
محمد عرفانی با اشاره به اینکه مالک باغ وحش هنوز
برای مکان جدید درخواستی مطرح نکرده است تا
بررسیهای الزم انجام شود ،ادامه داد :پیش از سال 97
وضعیت باغ وحش را به کمیته فنی سازمان حفاظت
محیط زیست در تهران ارسال کردهایم و بنا به نظرات
این کمیته اقدامات الزم انجام خواهد شد ،ضمن
اینکه امیدواریم نتایج تا اردیبهشت امسال به اداره کل
حفاظت محیط زیست استان ابالغ شود.
وی در واکنش به صحبت های مدیرکل حفاظت و
مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست،
در خصوص کاهش گونهها نیز بیان کرد« :احتماال نظر
آقای تیموری ،این بوده که فضای موجود در باغوحش
کافی نیست و با توجه به وضعیت موجود امکان افزایش
گونههای بزرگ جثه را ندارد .همچنین در زمینه انتقال
بعضی حیوانات ،باید گفت که تعدادی از گونهها به
صورت امانی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
استان به باغ وحش واگــذار شده بود اما با توجه به
کوچک بودن فضای آن و تنوع گونهای ،بعضی از این
گونهها را به تهران منتقل کردیم».
عرفانی در پاسخ به این سؤال که آیا در بازدیدها موردی
از توله کشی غیرمجاز و فــروش آن هــا در باغ وحش
وکیل آباد رویت شده است ،گفت :توله کشی تخلف
است و اگر چنین مــوردی رؤیــت شــود ،با باغ وحش
برخورد می شود .همچنین از آنجایی که باغ وحش
بــدون هماهنگی سازمان محیط زیست نمی تواند
ورودی یا خروجی داشته باشد و باید هر گونه اقدام آن
با هماهنگی اداره محیط زیست باشد ،اگر باغوحش
توله مازاد هم داشته باشد ،باید به سازمان اعالم کند
تا حیوانات از این طریق به باغوحشهای دارای مجوز
نگهداری ،انتقال یابند.
وی در پاسخ به احتمال تعطیلی باغوحش وکیلآباد،

جدید نیازمند بررسی اداره محیط زیست هستیم.
مهدی رستمی در واکنش به موضوع توله کشی از
برخی گونههای باغ وحش ،بیان کرد :شایعات زیادی
در این زمینه مطرح شدهاست که واقعیت ندارد ،طی
بررسی های انجام شده توسط اداره محیط زیست
استان نیز ،هیچ گونه ای در این خصوص پیدا نشد.
محمد حاجیان شهری ،رئیس کمیسیون خدمات
شهری ،بهداشت ،سالمت و محیط زیست شورای
اسالمی شهر مشهد نیز با تأکید بر اینکه شهرداری
در زمینه باغوحش وظیفهای ندارد ،گفت :مدیریت
شهری تنها می تواند برای جابه جایی و انتقال باغ
وحش کمکهای حمایتی و اداری به مالک آن ارائه
دهد.

تمام مجموعه را از بین ببرد .این عفونت باعث میشود
بستری طوالنی مدت شده و هزینه های اضافی و
مرگومیر ایجاد کند .او با بیان اینکه به طور میانگین
تا  20درصــد بیماران کشورهای در حال توسعه به
عفونتهای بیمارستانی دچار میشوند ،این آمار را در
کشورهای توسعهیافته هفت درصد خواند .سعیدی
با تأیید اینکه  10درصد مرگومیرهای کشورهای در
حال توسعه نیز ناشی از همین عفونتهاست ،این را
هم اضافه کرد که در اروپا ،بیش از چهار میلیون بیمار
درگیر عفونت های بیمارستانی و عفونت های ناشی
از مراقبان سالمت میشوند و این موضوع باعث شده
حدود  16میلیون روز اضافه بستری در اروپا شکل

بگیرد .رئیس بیمارستان رضوی ادامه داد :همچنین
در آمریکا مشاهده شده است که  1/5میلیون بیمار
در ســال دچــار عفونت های ناشی از مراقبت های
سالمت میشوند و  90هزار مرگ را این عفونتها سبب
میشوند .او خطر این عفونتها را در بخش نوزادان
بسیار باال دانست و اظهار کرد که در گذشته به دلیل
نبود امکانات ،نــوزادان زیر یک کیلوگرم به سختی
زنده میماندند ،زیرا این نوزادان هم از ایمنی پایینی
برخوردارند و در حرکت دادن آنان هم ریسک انجام
کارهای غیربهداشتی باال می رفت.سعیدی به ارائه
آماری در اینباره پرداخت و گفت :عفونتهای ناشی
از مراقبت در نوزادان در کشورهای توسعهیافته سه و

انتقال عفونت به یکسوم بیماران بستری در
بخش ویژه

رئیس مرکز پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان
امام رضا (ع) نیز گفت :بین  10تا  15درصد بیمارانی
که در این بیمارستان بستری میشوند ،عفونتهای
ناشی از مراقبین سالمت را میگیرند .حسن اعلمی که
خود نیز برای کاهش این نوع بیماریها ،کادر درمانی
بیمارستان امام رضا (ع) را ملزم به رعایت بهداشت در
حد استاندارد کرده است ،در حاشیه این کنگره در
گفتوگو با شهرآرا اظهار کرد :یک سوم افرادی که در
بخش های ویژه بیمارستان بستری می شوند نیز به
این نوع عفونتها دچار میشوند .وی این موضوع را
قابل پیشگیری دانست و تأکید کرد :میتوان با رعایت
بهداشت از انجام هزینههای اضافی ،مرگومیر و دیگر
آسیبها جلوگیری کرد.

صاحب خبر
معاون فناوری اطالعات
ثبت احوال خراسان رضوی:

 ۵۲درصد خراسانیها
کارت ملی هوشمند ندارند
معاون فناوری اطالعات
ثبت احـــوال خــراســان
رضــــــوی گـــفـــت :از
مجمو ع چها ر میلیو ن
و  705هـــزار واجـــد شــرایــط در خــراســان
رضــــوی ،دو میلیون و  665هـــزار نفر
درخواست خود را در سامانه ثبت احوال
وارد کردهاند.
به گزارش شهرآراآنالین ،محمدرضا محسنی
در ایــن خصوص اظهار کــرد :از مجموع
چهار میلیون و  705هــزار واجــد شرایط
دریافت کارت ملی هوشمند در استان ،دو
میلیون و  665هزار نفر درخواست خود را
در سامانه ثبت احــوال وارد کرده اند که از
این تعداد دو میلیون و  260هزار نفر کارت
خود را تحویل گرفتهاند .وی افــزود :بیش
از  56درصد از واجــدان شرایط درخواست
خــود را ثبت کــردهانــد و  48درصــد کارت
ملی هوشمند خــود را تحویل گرفته اند.
محسنی گفت :اکنون حــدود  250هزار
کارت ملی هوشمند در دفاتر پست آماده
تحویل و درخواست  120هــزار نفر نیز در
دست اقــدام اســت .وی اظهار کــرد :تعداد
افراد واجد شرایط در مشهد نیز دو میلیون و
 460هزار نفر است که از این تعداد در حدود
یک میلیون و  250هــزار نفر کــارت خود را
دریافت کردهاند .محسنی با اشاره به پایان
اعتبار کــارت هــای ملی قدیمی تا پایان
خرداد امسال ،گفت :تمام واجدان شرایط
دریافت کارت ملی باید پیش از پایان این
مــدت بــرای دریافت کــارت ملی هوشمند
اقدام کنند.
سرخط خبرها

پنجمین جشنواره
خیران مدرسهساز
پنجمین جشنواره خیران مدرسه ساز روز
گذشته به همت آموزش و پرورش ناحیه 7
مشهد در نمایشگاه بین المللی برگزار و در
این مراسم از خیران قدردانی شد.

تداوم بارشها تا آخر هفته
تصاویر ماهواره هواشناسی نشان دهنده
ادامــه بــارش هــا طی  48ساعت آینده در
خراسان رضوی است .با توجه به میزان بارش
امکان جاری شدن رواناب و سیالبی شدن
مسیلها وجود دارد.
طی این مدت بارش ها در نیمه شمالی و
نواحی سردسیر استان به صورت برف و باران
خواهد بود .همچنین روند کاهش دمای هوا
و ماندگاری هوای سرد تا چهارشنبه صبح
ادامه دارد.

محدودیتهای ترافیکی
 ۲9فروردین
در اجــرای طرح محدودیت های ترافیکی
روز  29فروردین به مناسبت روز ارتــش در
خیابان خرمشهر مسیر از سمت میدان
امـــام خمینی (ره) ،خیابان جمهوری
اسالمی مسیر از سمت تقاطع کوشش،
خــیــابــان امـــام رضــا (ع) مسیر از سمت
ترمینال از آخرین خیابان منتهی به سمت
میدان  15خــرداد و بلوار امــام رضا (ع) به
سمت میدان  15خــرداد تا میدان بسیج،
خیابان فدائیان اســالم از آخرین خیابان
منتهی بــه مــیــدان بسیج و خیابان بهار
از آخــریــن دوربــرگــردان بــه سمت میدان
بسیج از ســاعــت  22روز  28فــروردیــن
مــحــدودیــت فــرعــیهــای ایـــن منطقه
اجرا میشود.
همچنین از ساعت  24روز بیست و هشتم
فروردین پاکسازی طول مسیرهای فوق و از
ساعت  6صبح روز  29فروردین ،محدودیت
تـــردد تــمــام وســایــل نقلیه اعــم از موتور
سیکلت و خــودرو تا زمان پایان رژه اعمال
خواهد شد.

 ۵09تماس مشهدیها
با مرکز 137
بــه دنــبــال بـــارشهـــای اخــیــر مشهد و
آب گــرفــتــگــی معابر از ســاعــت 14:15
بیست و پنجم فروردین ماه تا ساعت 7:15
صبح روز بیست و ششم فروردین ماه تعداد
 509تماس از سوی شهروندان مشهدی
با مرکز ارتباطات مردمی  137شهرداری
برقرار شد.

