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شهری

در بازدید شهردار مشهد از خط 2
قطارشهری اعالم شد

پنج شنبه 4بهمن  . 1397شماره4051

 25اسفند ،رفع 95درصد
نواقص خط2

دربازدیدبامدادیشهردارمشهدوجمعیازمدیران شهری
و اعضای شــورای شهر از خط 2قطارشــهری مشهد اعالم
شــد که  95درصد نواقص موجود در خط  2قطارشهری تا
 25اسفندماه رفع می شــود؛ نواقصی که روزنامه خراسان
رضوی در دو گزارشــی که اردیبهشــت و دی ماه امسال در
همین صفحه منتشر شد ،آن ها را گوشــزد کرده بود و حاال
گویاقراراستبااقداممدیریتشهریتااواخرامسال،بخش
زیادیازایننواقصرفعشود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شــهرداری ،محمدرضا کالیی شهردار مشــهد در این باره
گفت :نواقص موجود در بخشهای بهرهبرداری شده خط
 2قطارشهری مشــهد باید تا پایان ســال برطرف شود .وی
افزود:پنجنکتهاصلیدرراستایرفعنواقصوافزایشسطح
ایمنیبخشهایبهرهبرداریشدهازخط 2قطارشهریاز
جمله تکمیل سیستمهای تهویه و آتشنشانی و تجهیزاتی
که منجر به ســرعت بیشــتر خدماتدهی قطارها و ایمنی
مسافران می شود ،مورد تاکید ما و شورای شهر بوده است.
وی با اشاره به این که قرار است خرداد ماه بخش دیگری از
خط 2قطارشهریمشهدبهبهرهبرداریبرسد،اظهارکرد:
برای این که در تامین تجهیزات دچار مشکل نشویم باید به
گونهای برنامهریزی شــود که تا پایان ســال تجهیزات مورد
نیاز یا به مشهد وارد شــده یا به گمرک رسیده باشد .کالیی
تصریحکرد:همچنینبایدجلساتهماهنگیمیانشرکت
بهرهبرداری و شــرکت قطارشــهری برگزار و بررســی شود
چه مشــکالتی بر ســر راه بهرهبرداری بخشهــای در حال
اجرایخط 2قطارشهریوجودداردتادرزمانباقیمانده،
برطرف شود .شهردار مشــهد درباره دو نکته مهمی که در
خطوطیکو 2قطارشهریاهمیتداردوجزوخطوطقرمز
است ،تصریح کرد :نکته اول این که مسافران در استفاده از
قطارشهری،بایدازایمنیکاملبرخوردارباشندواگراتفاقی
افتاد نیز قابل مدیریت باشد ،نکته دوم نیز توجه به موضوع
پدافند غیرعامل و رعایت اســتانداردهای آن است که باید
جدی گرفته شود.همچنین در ادامه این بازدید ،خلیلا...
کاظمی ،معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد
اظهارکرد:برایرفعنواقصموجودوتامینتجهیزاتمورد
نیاز ،به منابع مالی نیاز داشــتیم که با پیگیریهای جدی،
تامین منابع مالی انجام شده اســت .وی افزود :هم اکنون
پنج نکته ای که در خصوص مســیر بهرهبرداری شــده خط
 2قطارشهری مشهد جزو تاکیدات شهردار و شورای شهر
است،درحالانجاماستتاباتکمیلآنتا 25اسفند،ایمنی
خوبی را که برای خط 2در نظر گرفته شده ،به100درصد
برسانیم.رئیسکمیسیونحملونقلوترافیکشورایشهر
مشهدنیزکهدراینبازدیدحضورداشت،دراینزمینهگفت:
براساس بررســی اقدامات انجام شــده ،بیش از 95درصد
نواقص خط  2قطارشهری مشهد تا  25اسفندماه برطرف
خواهد شد .شایان ذکر است شــهردار مشهد که ساعت 5
صبح ،بازدید خود را از خط 2قطارشــهری آغــاز کرده بود،
همزمان با آغاز فعالیت قطارشــهری با ســوار شدن به قطار
در مســیر رفت و برگشت میدان شــهدا تا میدان راه آهن ،با
شهروندانبهگفتوگوپرداخت.
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توجه به روانسازیترافیکبا نظارت
هر چه بیشتر بر خودروهای باری

درمشهدبرگزارشد

همایشملیطبایرانی

تشــخیص و درمان در طب ایرانی ،مزاج است که به
تعدادآدمهامزاجداریم.خدادوستباتاکیدبرنقش
موثر وزارت بهداشــت در خصوص کمک به توســعه
طب ســنتی تصریح کرد :در برنامه ششم توسعه دو
حکمقانونی وارد برنامه شــد تا داروهای ســنتی در
فهرست داروهای رســمی قرار گیرد و نکته دوم این
کهدرساختارتشکیالتیعلومپزشکیکشور،ادارات
و دفتر طب سنتی ایجاد شود که نظام سالمت به این
حوزهتوجهجدیکرد.

گزارش جلسه
ملیحه رفیع طلب

رئیس گروه حکمت و طب ایرانی فرهنگستان علوم
پزشــکی ایران گفت :طــب ایرانی بر اســاس منطق
توحیدی اســت و این جهان براســاس حکمتالهی
شکل گرفته و تصادفی نیست ،تصادف منطق نمی
پذیرد و علت ماندگاری ابن سینا این است که کتاب
قانونشبراساسمنطقبود.
به گزارش خراســان رضوی ،دکتر علی اکبر والیتی
روز گذشــته در همایش ملی طب ســنتی ایرانی که
در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد ،اظهار کرد:
طب امروز نیز تا حد زیادی بر اســاس منطق اســت و
بسیاریازمطالب«قانون»امروزهممعتبراست.این
گونه نیســت که خلقت تصادفی باشد و ما در تحلیل
اینخلقتازابزارمنطقاستفادهکنیم.طبایرانیو
اسالمی بر اساس جهان بینی توحیدی و طب غربی
براساسجهانبینیداروینیاست.
وی افزود :مزاج یعنی سرشــت و مزاج های متفاوتی
وجــود دارد و اگر بــدوندر نظر گرفتن مــزاج افراد،
دارو تجویز کنیم ،دچار مشــکل می شــویم زیرا یک
داروی معین روی دو انسان ،نتایج متفاوتی را از خود
نشان می دهد ،از این رو باید متناســب با مزاج افراد
دارو تجویز شــود .رئیس گروه حکمت و طب ایرانی
فرهنگستانعلومپزشکیایرانباتاکیدبراینکهطب
سنتیفقطباتجویزجوشاندهتعریفنمیشود،یادآور
شد:اولینکسیکهازرودهبز،نخبخیهدرستکردو
از الکل برای استریل کردن اســتفاده کرد ،زکریای
رازیبودواینمواردنشانمیدهدطبایرانیتاچه
اندازه فراگیر اســت .وی تصریح کرد :آناتومی که در
«قانون» متناسب با هر عضوی ذکر شــده با آناتومی
امروز مرتبط اســت و شیخ الرئیس رســاله ای به نام
رساله مشــرقی دارد که دیدگاه های مشرقین را در
مقابلمغربینبررسیمیکند.
والیتی تصریح کرد :در طب سنتی به موازات تجویز
داروهــای طبــی ،کار جراحی هــم پیش رفتــه بود و
بسیاریازپایههایجراحیرااطبایایرانیواسالمی
پایه گذاری کردند.وی گفــت :در مجموع به منظور
تجمیع طب مدرن و سنتی ،باید طب سنتی به روز و
طبمدرنمنطقیشود.

•ایدههایجدیدراسرکوبنکنیم

طب ســنتی حرفی برای گفتن داشــته باشد ،حوزه
هایآکادمیکاستومردمبایدبهاینآگاهیورشد
برسندکهاگرقراراستدرزمینهطبسنتیخدماتی
بگیرند،بایددرکانالآکادمیکباشد.وییادآورشد:
متاسفانهحوزهسالمت،حوزهپرسودومنفعتیاست
و کســانی که می خواهند به منفعت مالی برســند،
دوســت دارند در این حوزه به فعالیــت بپردازند ،آن
هایی که دنبال مال و منافع مادی هســتند سالمت
مردمبرایشانمهمنیست.

والیتی تصریح کرد :در
طب سنتی به موازات
تجویز داروهای طبی ،کار
جراحی هم پیش رفته بود و
بسیاری از پایههای جراحی
را اطبای ایرانی و اسالمی
پایه گذاری کردند

•ظرفیتهایطبسنتیدرکنارطبرایج
قرارگیرد

•طبسنتیدرکنارطبمدرن
در بخش دیگــری از همایش ،رئیس دانشــگاه علوم
پزشکی مشــهد به یک دهه فعالیت دانشــگاه علوم
پزشــکی مشــهد در حــوزه آکادمیــک طب ســنتی
اشاره کرد و گفت :یکی از بخش های سند سالمت،
بازشناســی ،تبییــن ،تدویــن ،ترویج و توســعه طب
سنتی بود و این ماموریت را به نهادهایی دادند که در
این عرصه فعالیت می کردند .دکتر دارابی افزود :از
سال ۹۳طبسنتیواردحوزهوسیعیشدواگرقرار
است طب سنتی در کشــور ،جایی داشته باشد باید
درحوزهطبمدرنفعالیتکند.جاییکهقرارباشد

معاونحملونقلوترافیکشهرداری
مشهداعالمکرد:

درادامهمشاوروزیرومدیرکلدفترطبسنتیوزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در این همایش
اظهار کرد :بحث چگونــه خدمــات دادن طب های
مکمل و رایج ،مطرح اســت و باید ظرفیت های طب
ســنتی و مکمل در کنار طب رایج به رویکرد سالمت
کمک کند .دکتر محمد خدادوست افزود :ظرفیت
و بــاور مردم می تواند در پوشــش ســامت همگانی
محقق شــود .وی چند امتیاز ویژه بــرای طب ایرانی
برشمردوگفت:رویکردطبایرانی،رویکردسالمت
محور و پیشــگیری اســت و امروزه یکی از معضالت
جامعه جهانی ،بحث بیماری های غیر واگیر اســت
و باید بــه اصالح ســبک زندگــی بپردازیــم .مبنای

معاون علمی آستان قدس رضوی نیز با بیان این که
طب سنتی و ایرانی زیرســاخت های قانونی را طی
کرده و شکل و شمایل مناسبی به خود گرفته است،
تصریح کرد :در معاونت علمی آســتان قدس ،بنیاد
سالمتایجادشدهکهبیمارستانرضویودارالشفا،
زیرمجموعههایآناستکهدرآنبهتوسعهمرزهای
دانش می پردازیم و بر طب ســنتی و طب ایرانی نیز
تاکیــد داریم.محمد مهدی نژاد ادامــه داد :معاونت
علمیآستانقدس،برایرفعنیازمندیهایعلمی
صرفا به ظرفیت هــای خود توجه نمــی کند بلکه در
عرصه های دیگر هم با دانشگاه فردوسی و ...شبکه
هایتحقیقاتیراساماندادهاستوباآنهاهمکاری
می کنــد .وی افزود :نبایــد ایده های جدیــدی را که
ممکناستخارجازچارچوبماایجادشود،سرکوب
کنیم بلکه باید اگر ایــده ای آینده خوبــی دارد ،از آن
حمایت کنیم و امیدواریم آســتان قدس هم حمایت
خودرادراینعرصهداشتهباشد.
ایــرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشــت نیــز در این
همایش در سخنانی به سیاست های کلی سالمت
ابالغیرهبرمعظمانقالباشارهوبرضرورتاجرایی
شدنآندرطبایرانیاسالمیتاکیدکرد.
شایان ذکر اســت در پایان این همایش ،از سامانه
طبقه بندی بیماری ها و اقدامات در طب ســنتی و
تندیس دکتر محمد اصفهانی احیاگر طب سنتی
رونمایــی و کتــاب طــب ایرانــی در زمینــه معرفی
دســتاوردهای طب ایرانی معرفی شــد .همچنین
نشــان حکمت بــه علــی اکبــر والیتی ،نشــان دوم
حکمت بــه دکتــر عبــدا ...بهرامی و نشــان ســوم
حکمت بــه دکتــر اصفهانی بــه عنــوان کارآمدان
عرصه طب سنتی اهدا شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد بر توجه
بــه روانســازی ترافیــک ،بــا نظــارت هرچــه بیشــتر بر
خودروهای حمل و نقل بار تاکید کرد .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی شهرداری مشــهد ،خلیل ا ...کاظمی ،با
بیان این که امروزه با افزایش خودروها و رشد سفرهای
درون شــهری ،ســامان دهی و مدیریت ترافیک به یکی
از مهمترین ضرورت های مدیریت شــهری تبدیل شــده
اســت ،گفت :مدیریت خودروهای حامل بــار به ویژه در
هسته مرکزی شهر باید با حساســیت و جدیت بیشتری
پیگیری شود.
وی بــا تاکید بــر بحث عبــور خودروهــای بــاری از محور
کمربنــد شــمالی مشــهد افــزود :بــا توجــه بــه آلودگی
هوای مشــهد و لــزوم کاهش ترددهــای غیرمجــاز ،باید
در اســرع وقت مســیر خودروهای ســنگین از محور صد
متری به کمربند شــمالی انتقال یابد .در ادامه حســین
مختاری مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری
شهرداری مشهد ،ســرمایهگذاری برای ساخت توقفگاه
های ناوگان باری را مهم دانست و افزود :کاهش حضور
وسایل نقلیه باری سنگین و جلوگیری از توقف حاشیه ای
در معابر شهرها ،از دستاوردهای ســاخت توقفگاه های
ناوگان باری در شهرهاست.

رئیسکمیسیونخدماتشهریشورای

شهرمشهدمطرحکرد

آلودگی ناشی از پروازها در مشهد
برابر آلودگی600هزار خودرو
رئیس کمیسیون خدماتشهری و محیط زیست شورای
شهر مشهد گفت :یکی از علل اصلی آلودگی هوای شهر
مشهد ،مربوط به فرودگاه اســت که آلودگی ناشی از آن
با آلودگی  600هزار خودرو برابری میکند .به گزارش
پایگاه اطالعرســانی شــورا ،محمد حاجیان شهری ،در
خصوص برنامــه عملیاتی  1397-1400شــهرداری
اظهارکرد :اولویت های شهرداری در حوزه های مختلف
به مدت چهار سال مشــخص و مگاپروژه های حوزه های
مختلف از جمله خدمات شهری و محیط زیست براساس
جمعبندیهــا و نظــرات کارشناســی و بازخوردهــای
مردمــی نیــز تعریف شــده اســت .وی افــزود :براســاس
صحبت هایی که با شهردار مشــهد انجام شده ،موضوع
جداسازی آب شــرب از آب خام به منظور جبران نگرانی
های کمآبی به شکل جدی پیگیری شده و بودجه خوبی
نیز به ایــن موضــوع اختصــاص یافته اســت .وی تصریح
کرد :طرح تفکیک آب شرب از آب خام به مدت  13سال
در دستورکار بوده است و امیدواریم تا پایان دوره شورای
پنجم به اتمام برسد تا به واسطه آن ،ظرفیت خوبی برای
تامین منابع آب در حوزه فضای سبز ایجاد کنیم.

چهرهها وخبرها
مدیرعاملبیمارستانرضوی:

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد:

آستان قدس در تولید برخی داروها و تجهیزات خودکفاست

پروژههای چندجانبه ،رفاه و امید را در حاشیه شهر افزایش میدهد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی،سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد
گفت :احداث پروژههای چندجانبه در حاشیه شهر ،امید به رفاه بیشتر و زندگی بهتر را
در شهروندان افزایش میدهد .محمدحسین ودیعی در گفتوگو با ایسنا ،درخصوص
مصوبه اخیر شــورای شــهر مشــهد مبنی بــر اختصاص مشــوقهای ســرمایهگذاری
درخصوص پروژههای چندجانبه اظهار کرد :یکی از رویکردهای شورای پنجم به طور
کلی ،حمایت از سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری در صنعت ساختمان و امور رفاهی ،فرهنگی و تفریحی
شهر است تا هم بتواند جو شــهر را تغییر دهد و هم این که براساس ســرمایهگذاریهای انجام شده به ایجاد
اشتغال کمک کند .مناطق کم برخوردار در این باره در اولویت قرار دارند.

نیســت ،اظهــار کــرد :جلــوی هزینه هــای اضافی
ماننــد کادوی ورود و بدرقــه ،هزینــه هــای خوش
آمدگویی و مقدمتان گلباران و ...باید در سیســتم
ما گرفته و جمع شود .دبیرکل جمعیت هالل احمر
کشور تصریح کرد :رسما به مدیران ابالغ می کنم،
مســئولیت بعضی ازکارها برعهده خودشماســت
و تعارفــی نداریــم و علت این کــه مردم بــه امثال ما
خوش بین نیستند ،همین کارهایی است که انجام
می دهیم.
پیروی افزود :جوامع غربی برخــی مواقع در زمینه
صرفــه جویی خیلــی بهتر از مــا عمل مــی کنند ،به
عنوان نمونــه زمانی که وزیرشــان می آیــد ،راحت
کیف در دســت از میــان جمعیــت عبور مــی کند و
وارد هواپیما می شــود ،این جا چــه معنی می دهد
که دبیرکل باید با تشــریفات بیاید؟ ایــن صحنه ها
چقــدر هزینــه دارد؟ ســفر ما چقــدر ســودآور بوده
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شــهردار منطقه  12مشــهد گفت :عملیات اصالح شکل هندســی میدان ولیعصر در
بولوار الهیه  ،با اعتبار  2.5میلیارد ریال پایان یافت و این پروژه به بهره برداری رســید.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه  ،12احمد محبی اظهار کرد :هدف از این
عملیات تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه،کاهش خطر تصادف هنگام عبور از میدان،
افزایش طول ناحیه تداخلی بین دوربرگردان و بولوار ســجادیه  ،ایجاد فاصله مناسب
بین گذرگاه عابر پیاده و محل گردش خودروها در میدان و به تبع آن افزایش ایمنی مسیر تردد عابران پیاده و
وسایل نقلیه است .وی افزود :این پروژه با اعتباری بیش از  2.5میلیارد ریال و در مساحت سه هزار متر مربع
اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.

مدیرعاملتاکسیرانیشهرداریمشهد:

حذف بودجه بیمه تامین اجتماعی،
تاکسیرانان را دچار مشکل میکند

تذکرات جدی دبیرکل هالل احمر کشور برای رعایت صرفه جویی

ﮔﺮﯾﺪ

بهره برداری از پروژه بازپیرایی میدان ولیعصر (عج) مشهد

مدیرعاملبیمارستانرضویگفت:آستانقدسرضویدرحوزهتولیدبرخیداروهاو
تجهیزاتپزشکیخودکفاست.بهگزارشتسنیم،سیدرضاسعیدیاظهارکرد:ازابتدای
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تاکنون ،شاهد رشد و توسعه در تمامی عرصهها از
جملهحوزهپزشکیبودهایمودربسیاریازمواردنهتنهابهخودکفاییکاملرسیدیمبلکه
خودامروزتولیدکنندهدارووتجهیزاتپزشکیهستیموحتیتولیداتحاصلازتالش
نخبگانودانشمندانایرانیرابهدیگرکشورهاصادرمیکنیمومواردمشابهخارجینیزبسیارکمترازگذشته
شدهاستواکنونبسیارخوشحالیمکهدرآستانهفرارسیدنچهلمینفجرپیروزیشکوهمندانقالباسالمی
شاهدرشدوتوسعهایدیگردرحوزهسالمتدرآستانقدسرضویهستیم.

در همایش «وحدت رویه های مالی» در مشهد مطرح شد

گروه جامعه -دبیرکل جمعیت هــال احمر گفت:
از شــما خزانه داران و عامالن ذی حساب جمعیت
هالل احمر کشــور می خواهــم با توجه به شــرایط
کنونی که در آن قرار داریــم ،صرفه جویی را به طور
جدی ســرلوحه کار خــود قــرار دهید البتــه صرفه
جویی به معنای مانع تراشــی و قفل کردن کارها و
بستن دست و بال مدیران نیست.
به گزارش خراسان رضوی ،دکتر پیروی روز گذشته
در همایش آموزشی «وحدت رویه مالی» ویژه خزانه
داران و عامالن ذی حســاب جمعیــت هالل احمر
کشــور که در مشــهد برگــزار شــد ،اظهار کــرد :در
شــرایط کنونی باید جلوی هر نوع اسراف و ریخت
و پــاش را بگیریم و هرچیــزی را که بــرای خودمان
می پســندیم ،در جامعه و محیط کار نیز بپسندیم.
وی با بیــان این که کســی بــا هزینه هــای ضروری
کــه در جهت اهــداف هالل احمــر باشــد ،مخالف

شهردار منطقه  12خبر داد
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اســت؟ پنج نفر با پنج ماشــین دنبال من! هرکدام
یک کادو دریافــت می کنند ،از کــدام محل ما کادو
می دهیــم؟ اگر مهمانــی خانه مــا می آیــد از محل
کدام منابــع مالــی کادو مــی دهیم؟ شــما موظف
هستید جلوی این کارها را بگیرید .وی اظهار کرد:
برخی از کارها نه با دین مبین اســام و نــه با قانون
کشــورمان مطابقــت دارد ،نیازی نیســت به هیئت
های ایرانی و خارجی چیزی بدهیم.معاون توسعه
منابــع انســانی و پشــتیبانی جمعیت هــال احمر
کشــور نیز در این همایش با تاکید بــر صرفه جویی
گفت :ما باید در جمعیت هالل احمر با اتالف هزینه
بجنگیم زیرا اتالف منابع و هزینه بسیاری داریم که
این ها هزینه هایی اســت که از جیــب جمعیت می
رود و ما باید بجنگیم و خودمان این جراحی را انجام
بدهیم.دکتر سید حسین دشــتی ،خزانه دار کل و
ذی حساب جمعیت هالل احمر کشــور نیز با بیان

این که ما ســال هاســت گرفتار هزینه های اضافی
هستیم ،گفت :درآمدهای ما نمی تواند هزینه های
ما را تامین کند و قطعا بایــد درباره آن فکر کرد .وی
تصریح کرد :کســری بودجه ما واقعا غم انگیز است
و ما باید هرچــه از دســتمان برمی آید بــرای بهبود
شــرایط انجام دهیم و حتــی یک ریــال نباید هزینه
اضافه داشته باشیم ،باید خودمان به فکر باشیم زیرا
جنگ ،اقتصادی اســت.وی افزود :بــا وجود جنگ
اقتصادی ،ظرفیت های کشور ما به قدری است که
ما را از مشکالت بیرون می آورد و فقط باید مدیریت
و صرفه جویی و منابع جدید ایجاد کنیم .احمدی،
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی نیز
در این همایش اظهــار امیدواری کرد با موضوعاتی
که در این کارگاه مطرح می شود ،بتوانیم در پیشبرد
سیاســت های تعیین شده در راســتای فرایندهای
مالی به وحدت رویه مالی در این کارگاه برسیم.

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی
شــهرداری مشــهد با اشــاره به این که بیمه تامین اجتماعی
رانندگان تاکســی ،یکی از آخرین مزایای تاکســیرانان بود،
گفت :هر چند از ســال  92تاکنــون از ثبتنام تاکســیرانان
جدید برای قرار گرفتن تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی
خودداری میشد اما اکنون احتمال حذف بودجه آن توسط
ســازمان تامیــن اجتماعی وجــود دارد .بــه گــزارش پایگاه
اطالعرســانی شهرداری مشــهد ،ســید مهدی علویمقدم
اظهار کرد :مکاتبات و پیگیریهایی از ســوی سازمان های
ی کشور ،شهرداری و سازمان تاکسیرانی مشهد با
تاکسیران 
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس انجام شده و نامههای
مشترکی نیز توســط ســازمان تامین اجتماعی ،راهداری و
حمل و نقل جــادهای و وزارت کشــور در خصــوص ضرورت
تامین اعتبــار و برقــراری بیمه راننــدگان با توجه بــه قانون
هدفمندســازی یارانه ها به معاون اول ریاست جمهور برای
پیشبینی بودجه نوشته شده است.

