از میان خبرها
شهری

رئیسشورایشهرمشهداعالمکرد:

ادامه خط 3بی آرتی
منوط به استحکام کال باال خیابان

رئیس شورای اسالمی شــهر مشــهد درباره روند پیشرفت
احداث خــط 3بی.آر.تی گفــت :طبق بررســیهای انجام
شــده ،کالی که در زیــر باال خیابان اســت نیاز به اســتحکام
بنا دارد ،مطالعات آن در حال انجام اســت کــه اگر بی آرتی
ایجادشوداولبایداینکالرامستحکمکنیموسپستداوم
بی.آر.تی را خواهیم داشــت .به گزارش ایسنا  ،محمد رضا
حیدری در حاشــیه بیستوششمین جلســه علنی شورای
شهرمشهددربارهپروژهکمربندجنوبیاظهارکرد:کمربند
جنوبی 10،درصد آلودگی شهر و 10درصد مصرف بنزین
را کاهش میدهد .وی در پاســخ به پرسشی درباره پیوست
زیستمحیطی کمربند جنوبی اظهار کرد :معموال پیوست
زیســتمحیطی در ابتدای اجــرای طرح ایجاد می شــود نه
هنگاماجرایطرحاماباوجوداین،برایاینکهطرحبهافکار
عمومی پاسخگو باشد از دانشــگاه فردوسی خواستهایم که
یکتیمتشکیلدهدوپیوستزیستمحیطیبرایکمربند
جنوبیایجادکندتاآثارمنفیآنکاهشیابد.ویتصریحکرد:
اگر هم اکنون قرار بود شورای پنجم درباره کمربند جنوبی
تصمیمگیری کند این تصمیم را نمیگرفت ولــی ما در کار
انجام شده قرار گرفتیم 180.میلیون تومان از منابع مردم
در این پروژه هزینه شــده اســت و پروژه 85درصد پیشرفت
فیزیکی دارد.حیدری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره
طرحیکهدراراضیطرقدرحالانجاماستونگرانیهای
فعاالنفرهنگیشهردراینزمینهگفت:مصوبهاینپروژهبه
شورایچهارمتعلقدارداماقرارداداجراییدرشورایپنجم
بسته شــد ،اتفاقا این پروژه به احیای منطقه کمک می کند
و آقای ثابت ذیل اجرای پروژه الــزام دارد 80هکتار از پارک
جنگلی طرق را بازپیرایی کند که هم اکنــون در حال از بین
رفتناستودرحقیقتاتفاقخوبیآنجاخواهدافتادواین
موضوعبهرشدوتوسعهمشهدکمکمیکندوبهنظرماجای
نگرانینیست.ویافزود:مابایدقدردانچهرههاییباشیم
که در این شــرایط اقتصادی حاضر هستند با تعلق خاطری
کهبهکشوروشهرمشهددارند،سرمایهگذاریانجامدهند؛
باید ایــن افراد را تشــویق کنیم .ضمن این که پــروژه مصوبه
کمیســیون ماده 5را به عنوان مرجع تصمیــم گیری درباره
مسائلتوسعهشهریدارد.رئیسشورایشهرمشهددرباره
وضعیت امیر شهال ،عضو شورای شــهر که با قرار وثیقه آزاد
استنیزگفت:روندرسیدگیبهپروندهایشاندرحالانجام
استوتازمانیکهرایصادرنشود،عضوشوراهستند.

شهردارمنطقهاعالمکرد

جلوگیری از200تخلف ساختمانی
درمنطقهیکمشهد

شهردار منطقه یک مشهد از صدور بیش از  200اخطاریه
به منظــور جلوگیــری از تخلفــات ســاختمانی در دوماهه
ابتدایی امســال در این منطقه خبر داد .به گــزارش روابط
عمومی شــهرداری منطقه یــک ،جــواد اصغری بــا اعالم
تشکیل حدود 630مورد استعالم و ارجاع پرونده از سوی
شهرسازی،دردوماههابتداییسالاظهارکرد:کلیهموارد
مغایرباپروانهنظیراحداثطبقاتغیرمجاز،واحدغیرمجاز،
پیشــروی طولی و ارتفاع غیرمجاز ،کنترل و موارد تضییع
حقوقشهرونداننیزپیگیریشدهاست.

درراستایاجرایعملیاتعمرانیدرپایانه
آزادی صورت می گیرد

انتقال خطوط پایانه آزادی
به 4پایانه موقت

از تاریــخ 26خردادماه به دلیل اجــرای عملیات عمرانی،
خطــوط پایانه آزادی به چهــار پایانه موقــت منتقل خواهد
شد .به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد،
پایانه موقت شــماره یک به میدان آزادی ،کنارگذر ابتدای
بولوار وکیلآباد ،ورودی پـــایانه فعلی منتقل میشــود که
شاملخطوط 1093-100-97-94.1- 38.1است.
همچنین پایانه شــماره دو و ســه نیز بــه ورودی و خروجی
ابتدای بولوار امامت ،جنب پارک ملت ،انتقال مییابد که
شاملخطوط88-62-31-19-17.1-17-14.1
 203است .پایانه شــماره چهار حدفاصل خیابان باهنربه ســمت میدان آزادی در ضلع جنوبی بولــوار وکیلآباد،
جنب دانشگاه فردوسی انتقال مییابد که شامل خطوط
 98.1-96-94-20-18.1-18-16.1-14است.
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مدیر عامل تاکسیرانی مشهد خبر داد

آغاز برخورد با تاکسیهای اینترنتی فاقد مجوز
محض مراجعه افراد ،صدور مجوزها را انجام دهیم.
وی با تاکیــد بر این که در حوزه فضــای حمل و نقل
محدودیــت نداریــم ،تصریح مــی کنــد :در صورت
فعالیت تاکســی های اینترنتی حتما باید شــرایط
و صالحیــت هــا طبــق ضوابطــی کــه در شــرکت
تاکسیرانی و مراجع عمومی وجود دارد ،تایید شود
و این که شرکت بتواند چه سهمی از بازار را بگیرد،
به میزان خدمت رسانی و تبلیغات آن بستگی دارد
ولی ما محدودیتی برای این که شرکت های دیگری
هم در این حوزه رقابت کنند ،نداریم.

گزارش
رفیع طلب

اوایل اردیبهشــت مــاه امســال بود کــه مدیرعامل
ســازمان تاکســیرانی شــهرداری مشــهد از تعیین
مهلت اخذ مجوز تاکســی های اینترنتی تا بیســتم
خردادماه خبــر داد و تاکید کرد که «شــرکت های
اینترنتی تا  20خرداد امســال برای دریافت مجوز
از شهرداری مهلت دارند و پس از پایان مهلت مقرر،
براســاس ضوابط و آیین نامه انضباطی و آیین نامه
نظارت بر حمل و نقــل بار و مســافر از طریق پلیس
راهــور و اداره اماکــن ،از فعالیــت دفاتــر و نــاوگان
شرکت هایی که نســبت به اخذ مجوز اقدام نکرده
باشند ،جلوگیری می شــود ».حال ســه روز از این
مهلت می گذرد و آن طور که مدیرعامل تاکسیرانی
مشهد به «خراسان رضوی» اعالم می کند ،تنها دو
شرکت اقدام به دریافت مجوز کرده اند.

•تاچسی و چیتکس مجوز گرفتند

بــرای اطــاع از جزئیــات فعالیــت تاکســی هــای
اینترنتــی پــس از پایــان مهلــت تاکســیرانی،با
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم .سید مهدی
علوی مقــدم در گفــت و گو بــا «خراســان رضوی»
می گوید :از مجموع تقریبا چهار شــرکت تاکســی
اینترنتــی کــه در مشــهد فعال اســت ،دو شــرکت
تاچسی و چیتکس مجوز گرفته اند ،البته حتی این
دو فقط مجوز شرکت را گرفته اند و مجوز ناوگان را
اخذ نکرده انــد ،در حالی که اصل بر این اســت که
مجوز ناوگان را نیز در اختیار داشــته باشــند .سید
مهدی علــوی مقدم یــادآور می شــود :دو شــرکت
اسنپ و تپسی نیز در مشهد اقدام به دریافت مجوز
نکردنــد و بدون مجــوز شــرکت و ناوگان مشــغول
فعالیت هستند.

•تاکسی های اینترنتی بدون مجوز اعمال
قانون می شوند
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی مشــهد با اشاره به
این که از دوشــنبه طــرح برخورد با مســافربرهای
شخصی و خودروهای تاکسی اینترنتی فاقد مجوز
با همکاری پلیس راهور شــروع شــده است ،تاکید

•جذبرانندهکنارخیابانیمتوقفمیشود

می کند :این طرح ادامه دارد و با توجه به مهلتی که
داده شده است ،خودروهایی که در این حوزه مجوز
نداشته باشــند ،اعمال قانون می شــوند و از آن ها
تعهد گرفته می شود.
وی در توضیح بیشــتر در ایــن زمینه مــی افزاید :با
توجه به آیین نامه راهنمایی رانندگی ،جابه جایی
مسافر با وســایل حمل و نقل شــخصی مگر با اخذ
مجوز از شهرداری ،ممنوع است .در این زمینه کد
تخلف در راهور و نیــروی انتظامی وجود دارد که بر
اســاس آن کد تخلف ،پلیس راهور به اعمال قانون
و جریمه اقــدام می کند .همچنیــن همکاران بنده
در حوزه نظارتی مدارک ایــن خودروها را اخذ می
کنند و تعهد کتبی گرفته می شــود و در صورتی که
در مراحل بعدی اقدام به اخذ مجوز صورت نگیرد،
برابر بــا ضوابــط و مقــررات اقداماتی ماننــد توقف
خودرو در پارکینگ انجام می شود.علوی مقدم در
پاسخ به این پرســش که به رغم عدم دریافت مجوز
توسط دو شرکت تپسی و اســنپ همچنان ناوگان
آن ها در مشهد در حال فعالیت است ،می گوید :به
هرحال فعالیت بسیاری از مسافربرهای شخصی از
نظر ما غیر قانونی است .ما هم به آن ها مهلتی دادیم
و از دوشــنبه نیز اعمال قانون را شــروع کرده ایم و
این روند تا زمانی که کلیه تاکســی هــای اینترنتی
سامان دهی شوند ،ادامه دارد.

معاون استاندار خبر داد

بازآفرینی نیمی از محالت ناکارآمد شهری استان تا پایان1400
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری
خراسان رضوی گفت ۵۸ :محله از مجموع 117
محله ناکارآمد شهری استان تا پایان سال 1400
بازآفرینی می شــود .به گــزارش اداره کل روابط
عمومــی اســتانداری خراســان رضــوی ،محمد
مقدوری در جلسه ستاد بازآفرینی استان با اشاره
به اجرای ایــن طرح با فرمــان رئیــس جمهور در
اردیبهشت ماه ،گفت :در مجموع دو هزار و 700
محله ناکارآمد در کشور شناسایی شده است .وی
اظهار کرد :طبــق برنامه ریزی ها ،تا پایان ســال
 1400باید  1409محله در کشــور بــاز آفرینی
شود .معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

خراســان رضوی افزود :از مجمــوع این محالت،
 117محلــه مربوط به اســتان خراســان رضوی
اســت که بــر اســاس برنامــه 58 ،محله تــا پایان
ســال  1400باز آفرینــی خواهد شــد .مقدوری
تاکید کرد :بــه منظــور تامین مالی و تســهیل در
اجرای این طرح باید اعتبــار مورد نیاز آن با حجم
عملیات تطبیق داده شود و برنامه عملیاتی و برش
شهرســتانی آن تدوین شــود و مبنــای عمل قرار
گیرد .وی تصریح کرد :همچنین سهم هر دستگاه
اعــم از اعتبــارات دولتــی ،آورده شــهرداری ها،
سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی و خصوصی
نیز باید تعیین شود.

•آرم آبی نشانه مجوز دار بودن
تاکسی های اینترنتی

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهرداری مشهد،
نشانه مجوزدار بودن تاکسیهای اینترنتی را وجود
آرم آبی رنگ روی شیشــه ماشــین بیان مــی کند و
می گوید :از آن جــای که تنوع این شــرکت ها زیاد
اســت ،این آرم در داخل خودرو نصب میشود و در
صورتتاییدنهاییآرمیکشکلومتحدرویشیشه
نصب خواهد شد .وی با اشاره به این که هر تاکسی
مجوزداری آرم و مشخصات دارد ،می افزاید :برای
تمام خودروهای این حوزه کارت هوشــمند صادر
مــی شــود و در صورتی که مســافران ،درخواســت
مشاهده کارت را داشته باشند ،باید از سوی راننده
ارائه شود.علوی مقدم با اشــاره به زمان اخذ مجوز
دو شرکتی که مجوز شرکت را در اختیار دارند ولی
مجوز ناوگان را اخذ نکرده انــد نیز می گوید :برای
ناوگان این دو شــرکتی که مجوز گرفته اند نیز هم
اکنون اعمال قانون می شــود ،این دو شرکت باید
در ســامانه ثبت نام و ناوگان خود را معرفی کنند و
در صورتی که پرونده آن ها تکمیل شود ،صالحیت
توسط مراجع ذی ربط بررســی ،کارت بهداشت و
موارد اخالقی آن ها تایید می شــود و سپس ظرف
مدت  24و حداکثر  48ساعت صدور مجوز صورت
می گیرد ،ضمن این که ما آمادگی آن را داریم که به

علوی مقدم دربــاره جلوگیــری از جــذب راننده از
کنارخیابان که توسط این دو شرکت بدون مجوز در
مشهد یعنی اسنپ و تپسی در حال انجام است نیز
می گوید :ما درخواست داده ایم که از طریق مراجع
قانونی این مجوز را به عوامل نیروی انتظامی دهیم
که با جذب خیابانی هم برخورد شــود و اگر از مقام
قضایی دســتور بگیریم بــا جذب خیابانــی برخورد
می شــود ،ما در این زمینه نامه نگاری کرده ایم و به
محض این کــه به ما اطــاع بدهند حتما بــا عوامل
نیروی انتظامی از جذب خیابانی راننده جلوگیری
می کنیم.وی درباره دو شرکت تاچسی و چیتکس
که مجوز دارند اما برای نــاوگان خود مجوز دریافت
نکرده اند نیز یادآور می شــود :برای نــاوگان آن ها
اعمالقانونمیکنیموفرقینمیکند.شرکتاین
دو،فعالمجوزداردومیتواندفعالیتکنداماناوگان
هم باید مجوز داشــته باشــد ،حداقل به دفاترشان
کارینداریماماناوگانشانبایدمجوزداشتهباشد.

•ورود پلیس راهور و اعمال قانون برای
بی مجوزها

همچنین آن طور که پایگاه اطالع رسانی شهرداری
مشــهد گــزارش داده اســت ،رئیس پلیــس راهور
اســتان نیــز از اعمــال قانــون بــرای تاکســیهای
اینترنتی بــدون مجوز از روز ســه شــنبه خبــر داد.
سرهنگ هادی حاجیزاده گفت :پلیس در راستای
اجــرای ماموریتهای ذاتــی و قانونی خــود از روز
سه شنبه 22خردادماه نسبت به اعمال قانون برای
تاکســیهای اینترنتی فاقد مجوز اقــدام میکند و
ارائه دهندگان خدمــات باید برابــر ضوابط تعیین
شده کارت و مجوز تردد داشته باشند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی خبر داد

محدودیت های ترافیکی عید سعید فطر در جاده های استان
رئیــس پلیــس راه خراســان رضــوی ،از اعمــال
محدودیت های ترافیکی در جاده های استان به
مناسبت عید ســعید فطر از  ۲۴تا  ۲۷خردادماه
خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی پلیس خراســان
رضوی ،ســرهنگ هــادی امیــدوار اظهــار کرد:
همزمــان بــا تعطیــات عیــد فطــر و افزایــش
ســفرهای جاده ای بــه منظــور تســهیل در عبور
و مــرور و پیشــگیری از تصادفــات ،تــردد موتــور
سیکلت از ســاعت ۱۲ظهر پنج شنبه  ۲۴خرداد
تا ساعت  ۶روز یک شنبه  ۲۷خرداد از محورهای
آزادراهی و بزرگراهی قوچان – مشــهد  ،سبزوار

پیامك2000999 :
تلفن051 37009111 :
نمابر05137009129 :

– مشــهد و تربت حیدریــه – مشــهد و بالعکس به
جز موتور ســیکلت های انتظامی و امدادی برای
انجــام ماموریــت هــای ضــروری در مســیر مجاز
جریان ترافیک ممنــوع خواهد بــود .وی تصریح
کرد :در همین زمینه تردد انواع تریلی و کامیون
به استثنای حامالن مواد سوختی و فاسد شدنی
از ســاعت  ۱۲تــا  ۲۴چهارشــنبه  ۲۳خــرداد و
از ســاعت  ۸تا  ۲۴روزهــای پنج شــنبه ،جمعه و
شــنبه مورخ  ۲۵ ،۲۴و  ۲۶خرداد در محورهای
آزادراهی و بزرگراهی قوچان -مشــهد  ،سبزوار
 مشــهد و تربــت حیدریــه  -مشــهد و بالعکــسممنوع است.

مدیرکلراهوشهرسازیاستان:

سامان دهی حاشیه شهر مشهد
بهنیمهرسید

مدیرکلراهوشهرسازیخراسانرضویبهپیشرفتاجرای
پروژههایساماندهیوتوانمندسازیحاشیهشهرمشهد
اشاره کرد و گفت :تاکنون نیمی از راه سامان دهی حاشیه
شــهر مشــهد توســط دولت تدبیر و امید طی شــده است.
به گــزارش ایرنا ،محمدرضــا اخوان عبداللهیان متوســط
پیشرفت این پروژه ها را  55درصد اعالم کرد و یادآور شد:
سال گذشــته از محل ردیف اعتبارات کالن شهر مذهبی
پروژههایمربوطبهساماندهیحاشیهشهرمشهدتامین
اعتبار شــد و  63میلیارد و  700میلیون تومــان برای 23
پروژه زیرساختی ،هفت پروژه سامان دهی محیط و فضای
شهری،پنجپروژهمطالعاتیوپروژههایتاسیساتروبنایی
تخصیص یافت و اجرای آن ها آغاز شد .وی به روند اجرایی
پروژه ها برای ســامان دهی وضعیت حاشــیه شهر مشهد
نیز اشــاره کرد و گفت :تاکنون ساخت سه ســالن ورزشی
چندمنظوره در شــهرک بحرآباد ،شــهرک شهید رجایی و
روستای صیدآباد در حاشیه شهر مشــهد آغاز شده است.
ویافزود:همچنینازمحلاعتباراتحاشیهشهرمشهد9
مدرسه در ابعاد 12کالسه و 9کالسه با متوسط پیشرفت
 26درصد در نقاط مختلف حاشــیه شــهر مشــهد در حال
ساخت است .وی در ادامه کمبود سرانه های خدماتی را از
مشکالتحاشیهشهرمشهدذکروبیانکرد:بااینحالسه
مرکز جامع سالمت و یک پایگاه اورژانس در حاشیه مشهد
درحالساختاستکهمتوسطپیشرفتعملیاتساخت
آنها 61درصداست.

مدیرکلانتقالخونخراسانرضوی:

ذخایر خونی استان 30درصد
کاهشیافت

مدیرکلانتقالخونخراسانرضویگفت:هماینکمیزان
ذخایر خونیاستان برای تمامیگروه هایخونی افزون بر
 30درصد کاهش یافته است .به گزارش ایرنا ،حمیدرضا
اســامی افــزود :گرمــای هــوا و روزه داری از علل کاهش
مراجعه مردم بــرای اهدای خــون و در نتیجه افــت میزان
ذخایرخونیدرهفتههایاخیربودهاست.ویازداوطلبان
اهدای خون خواســت که برای کمک به بیمــاران نیازمند
نسبتبهاهدایخونمبادرتکنند.مدیرکلانتقالخون
استانبیانکرد:ساالنهبهطورمیانگین 180هزارداوطلب
اهدای خون در مشــهد و دیگر شهرســتان های اســتان به
پایگاههایانتقالخونمراجعهمیکنندکه 140هزارنفر
ازاینتعدادشرایطاهدارادارند.بهگفتهوی،ساالنه352
هزار کیسه خون و فراورده های خونی در خراسان رضوی
تولیدمیشود.

ادارهکلهواشناسیپیشبینیکرد

احتمال بارش های رگباری در استان

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناســی خراسان رضوی
گفت:بارشهایرگباریوپراکندهمناطقمختلفاستانرا
فرامیگیرد.فریدونسنگچولیدرگفتوگوباایرناافزود:
بارش های رگباری که به ویژه در شــمال و شمال غرب این
اســتان رخ خواهد داد تا پایان هفته جاری ادامه دارد .وی
از وزشبادنسبتاشدیدتاشدیدبرایروزهایچهارشنبه و
پنجشنبهاینهفتهدرخراسانرضویبهویژهدرنوارشرقی
ایناستانخبرداد.

پلمب ۱۱مرکزتولیدزولبیاوبامیه
غیربهداشتیدرمشهد
وب دا -رئیس مرکزبهداشــت شماره دو مشــهد گفت :در
راســتای بازرســی بهداشــتی از  ۶۳کارگاه تولید زولبیا،
نمونهبرداریازروغنورنگانجامشدکهبرایناساس۱۱
کارگاهتولیدی توسطبازرسانبهداشتمحیطاینمرکز،به
علتاستفادهازرنگغیرمجازپلمبشدندوازتولیدزولبیاو
بامیهباشرایطغیربهداشتیجلوگیریبهعملآمد.

