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 3عضوهیئتعلمیدانشگاه
علوم پزشکیمشهد درفهرست
سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند

معاونپژوهشوفناوریدانشگاهعلومپزشکیمشهد
از قرار گرفتن سه عضو هیئت علمی این دانشگاه در
میان سرآمدان علمی کشــور خبر داد.دکتر محسن
تفقدیدرگفتوگوباوبدااظهارکرد:دکترمحسن
قنبری با کســب رتبه ۶۰و اعتبار علمــی ،۵۰دکتر
محمد رمضانی استاد ممتاز دانشــکده داروسازی و
مرکزتحقیقاتعلومدارویی باکسبرتبه ۶۳واعتبار
علمی ۴۲و خانم دکتر مونا علی بلندی عضو هیئت
علمی پژوهشی دانشگاه با کســب رتبه ۷۲و اعتبار
علمی ۳۴دراینفهرستقرارگرفتهاند.

تعیینتکلیفزمینهایایثاربنیاد
مسکنباآستانقدس
معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری مشــهد
گفــت :بایــد آمادهســازی زمینهــای ایثــار بنیاد
مســکن (اراضی توسعه مســکن خاوران) و آستان
قدس رضــوی در یک جلســه مشــترک بررســی و
تعیین تکلیف شــود تــا بتوانیم به تفاهم مشــترکی
برای اجــرا بــا ســازمانهای یاد شــده برســیم.به
گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری مشــهد،
خلیــل ا ...کاظمی در نشســت تخصصی بررســی
پروژههای ترافیکــی و عمرانی منطقه  10مشــهد
اظهار کرد :پروژههای دارای اولویت برای اجرا در
سال 99باید در اسرع وقت تعیین تکلیف و فهرست
پروژهها برای انجام مطالعات و تخصیص کدهای
اعتباری به حوزه معاونت ارسال شود.
حسنعلی رجب زاده شــهردار منطقه  10نیز گفت:
تمام پــروژ ه هــای عمرانی برای شــهرداری اســت و
پروژهای بهصورت ســتادی یا منطقــهای نداریم و در
صورتیکهتفکیکشودهیچتعریفیازمدیریتواحد
باقینمیماند،ازاینروانتظارمیرودتمامیپروژ هها
باجدیتووحدترویهپیگیریشود.

شهرداری منطقه۱۲مشهد۱۴۲
خدمت الکترونیکی ارائه می دهد
معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی
شــهرداری مشــهد گفــت ۱۴۲ :خدمــت از طریق
شــهرداری الکترونیــک منطقه  ۱۲به شــهروندان
این منطقه مشهد ارائه می شود.شهریار آل شیخ در
گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :خدمت در این درگاه در
حوزه های عمران و شهرســازی ،خدمات شــهری،
فضای سبز ،حمل و نقل و ترافیک ،فرهنگی و هنری
و ارتباط مردمی صورت می گیرد و نیاز شهروندان
به مراجعه حضوری برطرف شــده است.وی افزود:
شهروندانی که به خدمات در منطقه  ۱۲نیاز دارند
در بــدو ورود آموزش هــای الزم را در خصوص نحوه
اســتفاده از خدمات الکترونیــک دریافت می کنند
تا بتوانند به راحتی از طریق ســایت اینترنتی پیگیر
درخواست خود باشند.

از میان خبرها
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گزارش

طرحی به نفع توسعه شهر

عملیاتی شدن این موضوع تاکید می کند :این
پیشنهادآقایشهردار،موضوعیجدیدومسبوق
به سابقه نبوده است که قوانینی برای آن فراهم
باشــد ،بلکه ایده تازه ای اســت که باید به بانک
مرکزی گزارش شود و بعد از انجام بررسی های
الزم،فرایندکاریتعریفومطالعاتانجامشود.

ملیحه رفیع طلب

بســیاری از مجموعه های دولتــی در مناطق
مختلــف مشــهد دارای زمیــن یا ســاختمان
هایی هســتند که می تواند برای توسعه شهر
و ارائــه خدمات بهتــر به شــهروندان و زائران
اســتفاده شــود .بانک ها نیــز از جمله همین
مجموعه ها هســتند که امالک و زمین هایی
را در اختیــار دارند کــه در صــورت واگذاری
به شــهرداری می تواند زمینه ســاز توســعه و
پیشــرفت باشــد .در همین زمینه محمدرضا
کالیی شهردار مشــهد آمادگی خود را برای
خریداری این امالک در توافــق با بانک ها به
صورت تعهد ذی حسابی اعالم کرده تا بتواند
از این طریق اهداف توسعه ای خود را در شهر
پیاده سازی کند.
بهگزارشخراسانرضوی،یکشنبهاینهفته
جلســه ای با حضور رئیس کل بانــک مرکزی،
اســتاندار خراســان رضوی ،شــهردار مشهد و
جمعیازمسئوالنبرگزاروموضوعاتمختلف
استانی با عبدالناصر همتی در میان گذاشته
شد .در آن جلســه محمدرضا کالیی پیشنهاد
واگذاری مجمــوع واحدهای تملیکی بانکها
در اســتان آن هم بهصــورت یکجــا و در قالب
قراردادی مشــخص را مطرح کــرد و گفت :در
خصوص امــاک تملیکی بانکها در مشــهد،
شهرداریآمادگیدارداینامالکراخریداری
کند و به ازای آن تعهد ذیحســابی بدهد.این
پیشنهادشهردارمشهدبااستقبالرئیسبانک
مرکزی روبه رو شــد و همتی قول بررســی این
موضوعرادرتهرانداد.
•دستاوردهایخریداریامالکتملیکی

در همین زمینه و برای اطالع از ماهیت امالک
تملیکــی و این کــه در صــورت آزاد شــدن ،این
مدیرکلدفترنوسازیوتحولسازمانی
شهرداریمشهدخبرداد:

استقرار سامانه مدیریت
انرژی در سازمان پایانه های
مسافربری

•بانکهابایدامالکشانراتبدیل
بهدارایینقدیکنند

امالک چــه مزیت هایــی را برای شــهر خواهد
داشت ،با دبیر شــورای هماهنگی بانک های
خراسانرضویبهگفتوگوپرداختیم.
حســن مونســان
تعریفــی از امالک
تملیکــی ارائه می
دهد و به «خراسان
رضوی» می گوید:
امــاک تملیکــی
بانــک هــا شــامل
واحدهایمسکونی،واحدهایتجاری،صنعتی
و ...اســت و در واقع ترکیبی از ایــن ها ،امالک
تملیکیبانکهاراتشکیلمیدهدکهبهدلیل
بدهیهاییکهگاهیبرخیواحدهاداشتندو
ایفانشده،بهتملکبانکهادرآمدهاست.
وی در خصوص جلســه شــهردار با رئیس بانک
مرکزی و پیشنهاد تهاتر امالک تملیکی تصریح
میکند:اینمهمبهعنوانپیشنهادمطرحوقرار
شداینپیشنهادرابهبانکمرکزیارسالکنیم
تا از سمت بانک مرکزی ،ساز و کارهای قانونی
انجام شود و در صورت فراهم شدن این فرایند،
شهرداریباپیمانکارانیکههمکاریمیکنند،

تهاتر انجــام دهد تــا از این طریق امــاک منابع
بانک ها که به شکل واگذاری اســت ،آزاد شود.
در مجموع این موضوع به اقدامات کارشناسانه
نیاز دارد.از مونسان می پرســیم در صورتی که
ساز و کار این موضوع مشخص شود ،خریداری
این امالک برای مشهد چه دستاوردهایی را به
ارمغان می آورد که توضیح می دهد :خریداری
این امالک قطعا مزیت های زیادی را برای شهر
خواهد داشــت .اگر حتــی یک واحــد به چرخه
تولیدواقتصادبازگردد،منجربهرشدوشکوفایی
خواهدشد،اگرواحدهایمسکونینیزازتملک
بانک ها خارج شوند ،اولین امتیازش این است
که منابع بانــک ها آزاد مــی شــود و آن منابع در
چرخه اقتصاد قرار می گیرد .همچنین منابعی
که بلوکــه شــده آزاد مــی شــود و در بخش های
کشــاورزی ،صنعت ،خدمات و معــادن مصرف
می شــود ،توان تســهیالت دهی بانک ها را باال
می برد و بــه واحدهای تولیدی کمک شــایانی
میکندوبهپویاییواشتغالمنجرمیشودواگر
آن واحدهای مسکونی خالی از سکنه باشد ،به
افرادنیازمندواگذارودرهرصورتدستاوردهای
زیادیعایداستانمیشود.ویبااشارهبهزمان

معاون برنامه ریزی
و توسعه شهرداری
مشــهد نیــز در
خصــوص امــاک
تملیکــی بانک ها،
بــه «خراســان
رضوی» می گوید:
در خصــوص امالک بانــک هــا ،در قالب های
مختلف مــی توانیم فعالیت داشــته باشــیم و
اشرافیکهشهرداریبهزمینهاداردبیشتراز
اشراف بانک هاست و می تواند در حوزه های
مختلف تمرکز کند تا در نهایت به توسعه همه
جانبهشهربینجامد.شهریارآلشیخادامهمی
دهد :در این حوزه عمدتا زمین های مختلفی
که وجود دارد و اراضــی که بانک ها در اختیار
دارند ،بیشــتر مورد توجه اســت تا واحدهای
تجــاری و ســاختمان هــای ســاخته شــده ،
شهرداری در حوزه سازمان زمین و بخش های
دیگر ،تعامالتی بــا پیمانکاران ،ســازنده ها و
مجموعه ســرمایه گذاری دارد که می تواند از
این امالک استفاده کند.وی یادآور می شود:
جزئیات این امــاک را باید بانک هــا به بانک
مرکزی ارائه دهنــد ،در هر صــورت ،بانک ها
مکلف هستند امالکشــان را تبدیل به دارایی
نقــدی کنند و بــه صورت ملــک نگــه ندارند و
شــهرداری می تواند به آن بخشــی که قابلیت
تبدیل داشته باشد ،ورود کند.

مدیــرکل دفتــر نوســازی و تحــول ســازمانی
شــهرداری مشــهد با اشــاره به قانــون اصالح
الگوی مصرف انرژی ابالغی از سوی مجلس
شورای اســامی ،از آغاز پیادهســازی سامانه
مدیریت انــرژی در مجموعههای شــهرداری
مشهد خبر داد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،هدی پیروی با اشــاره به
نقش مهم استانداردISO 50001در کاهش

مصــرف و هزینههــای انــرژی ،در خصــوص
اهداف اســتقرار ایــن اســتاندارد در مجموعه
شهرداری مشهد گفت :ایجاد فرهنگ اصالح
الگوی مصــرف انــرژی ،ایجاد ســامانه پایش
مصرف انرژی و شناســایی فرصتهای بهبود
عملکرد و مدیریت مصرف انرژی از مهم ترین
اهداف پیاده سازی این استاندارد است .وی
افزود :اجرای پروژه استقرار انرژی استاندارد

ISO 50001در هشــت ســاختمان ســازمان
پایانههای مسافربری به عنوان اولین مجموعه
در شهرداری مشهد از آذرماه  1397به مدت
 12ماه بــا مشــارکت و نظارت دفتر نوســازی
و تحــول ســازمانی آغــاز شــده و پــس از آن با
هماهنگــی کمیســیون و کارگروههای انرژی
در ســایر مجموعه های شــهرداری مشهد نیز
اجرا خواهد شد.

 ۶۵۸۸خانواده دارای 2عضو معلول
به باال صاحب مسکن شده اند
شش هزار و ۵۸۸واحد مسکونی ظرف یک سال اخیر
برای خانــواده هــای دارای دو معلول به باال در کشــور
ســاخته و به آن ها تحویل شده اســت.به گزارش ایرنا،
معاون امور مشــارکت هــای مردمی و توانمندســازی
مؤسساتوامورمجلسسازمانبهزیستی در«همایش
تجلیلازنیکوکارانبرگزیده»درمشهدگفت:سازمان
بهزیستی در ادامه این مســیر و مطابق برنامه تکلیفی
امسالبرنامهساختهفتهزارو ۶۰۰واحدمسکونی
دیگر را در همین بخش در دســت اجــرا دارد.مدیرکل
بهزیستیاستاننیزگفت:ظرفچهارسالاخیر۵۱۸
واحد مسکونی در این استان به خانوادههای دارای دو
عضو معلول به باال واگذار شده است.پوریوسف افزود:
در مجموع طی این مدت ۱۰هزار و ۳۶واحد مســکن
به همه خانواده های دارای عضو معلوالن زیر پوشــش
بهزیســتی در استان واگذار شــده اســت .در ادامه این
مسیر،هماینکپنجهزارو ۱۷۲واحدمسکندیگرنیز
درایناستاندرحالساختاست.

نایبرئیسشورایشهرمشهدخبرداد:

ارائه الیحه دوفوریتی به شورای
شهربهمنظور رفعمشکلخیابان
رسالت82

نایبرئیسشورایشهرمشهدازارائهالیح هدوفوریتی
به شورای شهر از ســوی شــهرداری برای رفع معضل
خیابان رســالت 82خبرداد و افزود :قسمتی از مسیر
انتقال آب ،زیرسازی شده و باید کانال انتقال آب بتنی
احداث شود تا به قســمتی که دایر اســت وصل و آب به
کالدرویمنتقلشود.بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
شهرداری مشهد ،حمیدرضا موحدی زاده با بیان این
کهدرخیابانرسالت 82شاهدتجمعفاضالبهستیم
کهشرایطبسیارنامناسبیرابرایساکنانایجادکرده
است ،اظهار کرد :علت این معضل ،نبود امکان انتقال
اینآبهابهکالدرویاستکهازطریقمذاکرهوتبادل
نظربرایرفعاینمشکلاقدامخواهیمکرد.ویافزود:
قسمتی از مسیر انتقال آب زیرســازی شده و فقط باید
کانالانتقالآببتنیگذاشتهشودتابهقسمتیکهدایر
استوصلوآببهکالدرویمنتقلشود.

 ۶۶کالسعشایریخراسانرضوی
تاابتدایمهربهسازیمیشود
معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی از تالش برای
به سازی مدارس عشایری استان تا ابتدای مهر امسال
خبردادوگفت ۶۶:کالسعشایریخراسانرضویتا
ابتدای مهر به سازی میشــود.به گزارش تسنیم ،رضا
صابری توالیی در دومین جلســه ســتاد پــروژه مهرماه
 98آموزشوپرورشاستاناظهارکرد:فرایندانتخاب
و انتصاب مدیران مدارس اســتان در حال انجام است
و در کلیه مقاطع تحصیلی تعداد ســه هزار و  824نفر
متقاضیبرایتصدیسمتمدیریتمدارسدراستان
ثبتنامکردهاند.

باتوجهبهمحدودیتوارداتقطعاتخودرومقررشد:

بازسازی و به کارگیری 300دستگاه اتوبوس دیزلی و گازسوز در مشهد
همهاتوبوسهایدردستتعمیرکولردارمیشوند

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد از بازسازی
و به کارگیــری  300دســتگاه اتوبــوس دیزلی و
گازســوز در چرخه ناوگان اتوبوســرانی مشهد تا
مهرماه خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد،
مهدی حســینیپویا با اشــاره بــه لزوم بازســازی
اتوبوسهای دیزلی ،گفت :برابر برنامه عملیاتی
مصوب شــهرداری و مجوزهای اخذ شــده ،مقرر
شــد تعداد  300دســتگاه اتوبوس شــامل 170
دســتگاه بنز  457دیزلــی و  130دســتگاه مان
گازی در مراکــز فنی ســازمان و بخش خصوصی
بازسازی شود.
وی بــا بیــان ایــن کــه طبــق برنامــه زمانبندی،
بازسازی اتوبوسها از نیمه اســفندماه سال 97
آغازشده،افزود:اینپروژهباهمتهمکارانحوزه
فنی ســازمان در ســه نوبت کاری در دست انجام
است و تالش میشود تا پایان شهریور امسال این
پروژه سنگین به بهرهبرداری برسد.
مدیرعاملسازماناتوبوسرانیمشهددرخصوص
تجهیز این اتوبوسها به سیســتم سرمایشــی نیز
گفت :تجهیز کل ناوگان در حال بازسازی (اعم از
گازسوز و دیزلی) به کولر در دستور کار قرار دارد.
• به روزرسانی صفر تا  100درصدی
اتوبوسها بر مبنای استانداردهای اولیه

حسینیپویا با تاکید بر این که بازسازی اتوبوسها
در سطح یک در حال انجام است ،توضیح داد :این
امرشاملتعویضکلیهورقهایبدنه،کف،سقف،
پروفیلهای سازه اتوبوس و ...اســت و در نهایت
قطعات مجدد مونتاژ میشــوند؛ همچنین موتور
و قوای محرکه نیز با وضعیت اســتاندارد اولیه به
روزرسانی خواهد شد.

  وی در خصوص ضرورت بازســازی اتوبوسهای
متوقــف در پایانههــا ،گفــت :در پــی تحریمهای
ظالمانه اســتکبار جهانــی و محدودیــت واردات
قطعــات اصلــی خــودرو ماننــد موتــور و قــوای
محرکــه ،گیربکــس اتوماتیــک و اکســل و در
نهایت کاهــش میــزان ظرفیــت تولیدکنندگان
اتوبوس در کشــور ،بازســازی ناوگان در دســتور
کار سازمان شــهرداریها  ،دهیاریها و اتحادیه
اتوبوسرانیهای شهری کشور قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد اظهار کرد:
با در نظــر گرفتن قوانین باالدســتی و مالحظات
فنــی و همچنیــن اخــذ مجــوز از کمیتــه فنــی
استانداری خراســان رضوی که توسط استاندار
محتــرم ابالغ شــده ،بازســازی ناوگان فرســوده
اتوبوســرانی در دســتورکار این ســازمان نیز قرار
گرفت.
• برخورداری اتوبوسهای فعال از گواهی
معاینهفنیمعتبر

حسینیپویا بر لزوم رعایت ایمنی در اتوبوسهای
گازی تاکید کرد و گفت :تمامــی ناوگان فعال در
خطوط اتوبوسرانی مشــهد دارای گواهی معاینه
فنی معتبر هســتند و فعالیت اتوبــوسهای فاقد
معاینه فنی معتبر ممنوع است و این مهم به شدت
توســط حوزه فنی و بهرهبرداری سازمان نظارت
و اتوبوسهــای فاقد معاینــه فنی از خــط خارج و
متوقف می شود.
وی خاطر نشــان کــرد :همچنین نظــر به اهمیت
رعایت مسائل ایمنی در خصوص مخازن ،CNG
اینسازمانبامکاتبهباکارگروهمعاینهفنیاستان
و استعالم از اداره کل استاندارد خراسان رضوی،
پیگیر انعقاد قرارداد با شرکت مورد تایید این اداره

بهرهبــردار ،کیفیت این نوع موتور بســیار باالتر از
اتوبوسهای اسکانیا و بنز  457گازسوز است.
وی خاطرنشــان کــرد :بنابرایــن ایــن ســازمان
بازســازی  123دســتگاه اتوبوس گازســوز را در
دستور کار قرار داد که امیدواریم با فعالیت مجدد
ایــن نــاوگان ســهم موثــری در راســتای کاهش
آلودگی کالن شهر مشهد مقدس ایفا کنیم.
•استهالک  20درصدی اتوبوسهای گازسوز
به نسبت موتورهای دیزلی

کل به منظور بررسی ،کنترل ،بازدید و درصورت
نیاز تعویض مخازن است.
مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد
همچنیــن اظهــار کــرد :اعتبــار مخــازن CNG
اغلب اتوبوسهای در حال بازســازی که برای به
کارگیری در خطوط در نظر گرفته شــده است ،تا
ســال  2022اســت و برای برخی از مخازنی که
اعتبار آن ها منقضی شــده باشــد برابــر قوانین و
مقررات اقدام می شود.
• خروج  130دستگاه اتوبوس گازسوز قبل
از رسیدن به سن فرسودگی

حسینی پویا به آالیندگی بسیار باالی خودروهای
دیزلی اشاره کرد و گفت :به استناد مصوبه هیئت
وزیــران و قوانیــن موجــود ،هرگونه تغییــر رنگ و
تبدیل وضعیت در رنگ ،شاســی و موتــور خودرو
خالف مقررات است و نیاز به اخذ مجوزهای الزم

از مراجع ذی صالح دارد.
وی بیان کرد :متاســفانه در ســال های گذشــته
بــه بهانــه بــاال بــودن هزینــه تعمیــر و نگهــداری
اتوبوسهای گازی ،تعداد  130دستگاه اتوبوس
گازسوز قبل از رسیدن به سن فرسودگی از چرخه
ناوگانخارجومتوقفشدهکههفتدستگاهآنبه
موتور دیزل تبدیل وضعیت شده است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به
این که بخــش عمدهای از ناوگان یاد شــده حدود
پنج ســال در خطوط فعالیت داشــته ،بیان کرد:
با توجه به عمر فرســودگی اتوبوسهای گازســوز
که  12ســال برابر دســتورالعمل هیئت وزیراناســت -این اتوبوسهــا هم اکنــون نیز فرســوده
محسوب نمیشوند و قابلیت ادامه فعالیت آن ها
وجود دارد.حسینیپویا با بیان این که بهترین نوع
موتور پایه گازسوز موجود در کشور MAN ،است،
تصریح کرد :به اذعان متخصصان و شــرکتهای

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد به کارکرد
موتورهای پایه گازسوز در دمای باالتری به نسبت
موتورهای دیزلی اشــاره کرد و توضیــح داد :این
امــر اســتفاده بیشــتر از قطعــات الکترونیکــی از
جمله شمع ،وایر ،تراتل ولو ،ایرمس و حسگرهای
الکترونیکی را در فناوری ساخت به همراه دارد و
قطع ًا این نوع موتورها دارای اســتهالک باالتری
است.حســینیپویا افــزود :در واقــع اســتهالک
ایــن موتورهــا حــدود  20درصد معادل شــش تا
هشت میلیون تومان درسال به نسبت موتورهای
دیزل بیشتر اســت که به این دلیل ،در سالهای
گذشته تصمیم به توقف اتوبوسهای گازی گرفته
شده اســت.وی بر لزوم توجه به سهم کمتر تولید
آالیندهها در اتوبوسهای گازســوز تاکید و اظهار
کرد :توجه به ایــن مهم باعث کاهــش آثار مخرب
زیست محیطی ،پیشگیری از بیماریهای قلبی،
عروقــی ،تنفســی ،صیانــت از ســرمایههای ملی
به ویــژه در شــرایط تحریــم و محدودیــت واردات
میشود.مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با
اشاره به هزینه باالی خرید اتوبوس ،گفت :این امر
بازسازی و به کارگیری مجدد اتوبوسهای گازی
را توجیه پذیر می کند و این موضوع در دستور کار

این سازمان قرار گرفته است.حسینیپویا با بیان
این که ایــن نوع اتوبوسهــا در حالــت اولیه فاقد
کولر اســت ،خاطر نشــان کرد :بــرای نصب کولر
روی خودروها نیازی به اخذ تأییدیه از خودروساز
نیست و صرف ًا در موارد تغییر رنگ ،تغییر و تبدیل
وضعیت شاسی و موتور به اخذ مجوز از مراجع ذی
صالح نیاز اســت.وی ادامــه داد :امــا برای نصب
کولربایدمالحظاتیچونقدرت،گشتاورومیزان
برق و توان مصرفی کمپرسور درنظر گرفته شود.
قدرت موتور مــان گازی برابر  308اســب بخار و
پاســخ گوی توان مصرفی کمپرســور  4ســیلندر
 655سی سی است.
•فراهم آمدن امکان نصب کولر روی
اتوبوسهای گازی در دست تعمیر

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با اشاره به
این که قدرت موتور بنز  457دیزلی  299اســب
بخار شامل  9اســب بخارکمتر از توان مان گازی
اســت ،توضیــح داد :توســط ایــران خــودرو روی
این موتور به صورت اســتاندارد کولر نصب شــده
و هم اکنــون تعــداد  400دســتگاه از آن در حال
بهرهبرداری در ناوگان اتوبوسرانی مشهد است.
حســینیپویا به طراحی آزمایشــی کولر اتوبوس
اشــاره و اظهار کرد :پس از انجام محاسبات فنی
و مشــاوره با شــرکتهای خودروســاز ،استادان
دانشــگاهی و متخصصان بخش صنعــت ،اقدام
بــه طراحــی و نصــب سیســتم سرمایشــی روی
یک دســتگاه اتوبوس گازی به صورت آزمایشــی
کردهایم که از ماه گذشته در خطوط اتوبوسرانی
به کارگیری شــده و با توجه به نتایج حاصل شده،
نصب کولــر روی کلیــه اتوبوسهــای گازی فوق
امکانپذیر است.

