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پرداختوامهایاشتغال
مددجویانکمیتهامدادتسهیلشد

رئیسشورایهماهنگیبانکهایخراسانرضوی
گفت :به منظور رونق بخشی به اشتغال مددجویان
کمیته امداد در شورای هماهنگی بانک های استان
بر تسهیل فرایند پرداخت تســهیالت تاکید شد .به
گزارش سایت خبری کمیته امداد ،حسن مونسان
افزود :باتوجه به تکالیف ما در حــوزه اجتماعی ،در
شــورای هماهنگی بانک ها بحث تضامیــن به ویژه
برای مددجویان کمیته امداد به صورت ویژه بررسی
و مقرر شــد صرفا کارمند بودن ضامن ها حذف و با
ضامنان معتبر گره گشایی شود .وی ادامه داد :طرح
های جدید دیگری هم در شــورای هماهنگی بانک
ها مطرح اســت که امیدوارم با حاصل شــدن نتایج
موثر در کاهش دغدغه مددجویان در بخش دریافت
تسهیالت ،از اقشار مختلف مردمی به عنوان ضامن
استفاده شــود .وی گفت :سال گذشته 63میلیارد
تومان اعتبار اشتغال توســط بانک ملی به مجریان
طرح های اشــتغال کمیته امداد خراســان رضوی
پرداخت شد که با جذب  100درصدی مواجه بود،
امســال هم اعتباری حدود ایــن رقم بــه بانک ملی
تخصیص داده شده است که امیدواریم تا پایان سال
این امر محقق شود.

شهردارمشهدتاکیدکرد:

ضرورت توجه به تکانه های
اقتصادی در شهرداری مشهد
شــهردار مشــهد تاکیــد کــرد :باید بــه تکانــه های
اقتصادی در حــوزه اقتصــاد مقاومتی شــهرداری
مشهد توجه شــود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــهرداری مشــهد ،محمدرضا کالئی در مراســم
تقدیراز دست اندرکاران تدوین کتاب «چراغ راه» با
موضوع اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد که با
حضور شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری مشهد برگزار شد ،افزود:
حوزه برنامه ریزی شــهرداری مشــهد طی دو سال
گذشته درخشان ترین فعالیت را در حوزه مدیریت
شهری داشته است .وی تصریح کرد :شاید اقدامات
درخشان این حوزه زیاد نمود بیرونی نداشته باشد
اما با مقایسه عملکرد دوســال گذشته حوزه برنامه
ریــزی در مدیریــت شــهری با ســال های گذشــته
می توان این تفاوت را احساس کرد.

بررسییکطرحترافیکی
بر زمینماندهدرگفتوگوبا
معاونشهردار و رئیسپلیسراهور استان

گره L.E.Z
وحید تفریحی

ســال  96طرحی بــرای کاهــش آلودگی هوا
با نــام مخفف  LEZدر شــورای همتای کشــور
تصویب شد و قرار بود این طرح از ابتدای آبان
 96در محــدوده اجــرای طــرح زوج و فــرد در
مشهد اجرایی شــود .این طرح با هدف بهبود
کیفیــت هــوا برنامــه ریزی شــده و لغــت LEZ
مخفف عبارت  Low Emission Zoneاســت
که در فارســی به منطقه انتشــار کم آالیندگی
معروف اســت .در ایــن طرح قــرار بر ایــن بود
دوربین های شــهری کــه در محــدوده تعریف
شــده طــرح زوج و فــرد قــرار دارد ،اطالعــات
مربوط به پالک خودروها را برای اســتعالم به
سایت سیمفا که اطالعات خودروهای دارای
معاینه فنی در آن ثبت شده است ارسال کند و
اگر بر اساس این استعالم  ،خودرو معاینه فنی
نداشت اعمال قانون و جریمه شود .این طرح
که به گفتــه مســئوالن تاثیر زیــادی بر کاهش
آلودگی هوای مشــهد بــه خصوص در هســته
مرکزی شهر داشــت هنوز اجرا نشده ،متوقف
شــد .نبود امکانات و زیرســاخت هــای الزم از
جمله دالیل توقف این طرح بیان می شد .حال
اما معاون شهردار مشهد از تفاهم شهرداری با
پلیس راهور و باز شــدن گره اجرای طرح LEZ
در مشهد خبر می دهد .در ادامه اجرایی شدن

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد با اشاره به توافق دیگری با پلیس راهور
می گوید :نکته مهم تری که بــا پلیس راهور به
جمع بندی رسیدیم ،این است که امکان ثبت
تخلفــات خودروهــای متحرک توســط 109
دستگاه دوربین فراهم شده است .این تخلفات
شــامل عبور از چراغ قرمز ،ســرعت غیرمجاز،
توقف روی خط عابرپیاده و ...است.
وی می افزاید :بــا این اقدام ،تخلفات توســط
 109دستگاه ضبط می شــود و بالفاصله اگر
خودرویی تخلفی کرد پیامکی برای مالک آن
ارسال و بعد از انجام بررسی های الزم و ظرف
 24تا  48ساعت جریمه فرد اعمال می شود.
وی تاکیــد می کنــد :اجرای این طــرح از چند
جهت برای ما حائز اهمیت اســت؛ اول این که
باتوجه به اجرای طــرح حق تقدم عابرپیاده در
تقاطع ها به دنبال کاهش تخلفات راهنمایی
و رانندگــی و درخواســت از شــهروندان برای
رعایت مقررات در رانندگی و همچنین کاهش
تصادفات هستیم ،از سوی دیگر برای کاهش
آلودگی هوا در هسته مرکزی مشهد با اجرای
ایــن طرح ،مــی توانیــم کنترل بیشــتری روی
خودروهای عبوری داشته باشیم تا جلوی تردد
خودروهای فاقد معاینه فنی معتبر در هســته
مرکزی شهر گرفته شود.
وی تاکیــد مــی کنــد :ایــن موضــوع مدنظــر
شهروندان باشد که عالوه بر اجرای طرح LEZ
در هســته مرکزی شــهر ،طبق تفاهم با پلیس
راهــور ،تمامــی تخلفــات رانندگی در ســطح
شهر توسط  109دوربین ثبت و اعمال قانون
می شود.کاظمی در پاسخ به این سوال که در
گذشته روال کار دوربین های ثبت تخلفات در
شهر چه بوده اســت؟ می گوید :قبل از این ،ما
کد جریمه نداشــتیم و اطالعــات را از دوربین
های خودمــان بر می داشــتیم و این اطالعات
روی ســی دی یا توســط فلش به پلیــس راهور

•پلیس راهور :آماده ایم و زیرساخت نیز
آماده است

•امکان ثبت تخلف و اعمال قانون توسط
 109دوربین در شهر

باز میشود؟!
گزارش

پلیس راهور انجام دادیم ،برآورد ما این اســت
که حدود  50هزار اســتعالم روزانه از ســامانه
سیمفا در مشهد انجام شود.

انتقــال داده مــی شــد و بــر اســاس اطالعات
ارسالی ،پلیس راهور بررسی می کرد و اعمال
قانون انجام می شــد اما با این اقدام  ،دوربین
ها به صورت آنالین ثبــت تخلف می کنند و کد
جریمه نیز ثبت می شود.

طرح  LEZبه منظور کنتــرل خودروهای فاقد
معاینه فنی در هسته مرکزی مشهد و همچنین
کاهش آلودگی هــوا را در گفت و گــو با معاون
شــهردار مشــهد و رئیس پلیس راهور اســتان
بررسی می کنیم.
•چرا  LEZمتوقف شد؟

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی»  ،ابتدا
به چرایــی متوقف شــدن اجــرای طــرح LEZ
اشاره می کند و می گوید :در اجرای این طرح
اختالفی بین وزارت کشور و پلیس راهور وجود
داشــت مبنی بر این که پلیس اعــام می کرد
سرور دوربین ها باید در اختیار ما باشد و ما کد
جریمه برای آن بدهیم اما وزارت کشور مخالف
بود و می گفــت اطالعــات باید در خــود مرکز
باشد و پلیس از طریق شــهرداری اطالعات را
بگیرد و همین موضوع باعث شده بود با وجود
برگزاری چندین جلســه ،این طرح متاســفانه
عملیاتی نشود .خلیل ا ...کاظمی می افزاید:
از طرفی کنترل خودروهــای فاقد معاینه فنی
در هســته مرکــزی شــهر و همچنیــن افزایش
آالینده های ناشــی از تــردد خودروهای فاقد
معاینه فنی ،جزو معضالت کالن شهرها شده
بود .به همین دلیل نشستی با همکاران محترم
در پلیــس راهــور برگــزار کردیم و بــه تفاهمی
رســیدیم مبنی بر این که ما از پشت سرورهای
مرکز کنترل ترافیک به پلیس داده و اطالعات

بدهیم و آن ها این کد جریمــه را برای دوربین
ها تعریــف کننــد ،از همیــن رو در زمینه خرید
تجهیزات برای پلیس راهــور به منظور اجرای
طرح  LEZورود کردیم تا با اجــرای این طرح،
تردد خودروهــای فاقد معاینه فنی در هســته
مرکزی شهر را کنترل کنیم.
وی تصریح می کند :بــا هماهنگی و همکاری
پلیس محترم راهــور این سیســتم راه اندازی
شــده و به زودی این طــرح برای اولیــن بار در
کشور به بهره برداری خواهد رسید و هم اکنون
ما در حال همگام سازی دوربین ها با دوربین
های پلیس راهور هستیم.
•نظارت  17دوربین در هسته مرکزی شهر
در طرح LEZ

معاون شهردار مشهد با بیان این که در مشهد
 109دســتگاه دوربیــن خــودکار بــرای ثبت
تخلفــات رانندگی داریم ،می گویــد :عالوه بر
این 427 ،دســتگاه دوربین نظارت تصویری
نیز در شــهر فعال اســت کــه فرایند نظــارت و
مدیریــت هوشــمند ترافیک شــهر را بــه عهده
دارد .وی مــی افزایــد :بــرای محــدوده طرح
ترافیــک نیز هم اکنــون  17دســتگاه دوربین
ثبــت تخلفــات را روی مــرز و داخــل محدوده
نصــب کردیــم کــه کنتــرل تــردد خودروهای
بــدون معاینــه فنــی و همچنین اجــرای طرح
زوج و فرد را به عهده دارد .کاظمی یادآور می
شود :با اجرای این طرح که با همکاری و تعامل

در ادامه با سرهنگ حمیدرضا دهنوی رئیس
پلیس راهور اســتان گفت و گو مــی کنیم .وی
با بیان این که برای این طــرح آمادگی داریم و
زیرســاخت های مان نیز آماده اســت ،تصریح
می کند :بــرای اجرای طرح ابتــدا باید اطالع
رســانی اولیه را انجام بدهیــم ،جزئیات طرح
تعیین تکلیف شــود و بعد طرح را اجــرا کنیم.
سرهنگ دهنوی در پاســخ به این سوال که آیا
تاریخ دقیق اجرایی شدن طرح  LEZمشخص
است؟ اظهار می کند :خیر ،ما اعالم هم کردیم
که اصال تاریخ ندهیم چون بدون اطالع رسانی
نمی توانیم کار را انجام دهیــم و باید محدوده
اجرای طرح را مشخص کنیم.
وی تاکیــد مــی کنــد :بایــد محــدوده ای را
مشخص و قابلیت دوربین ها را در آن محدوده
فعــال و پس از اطــاع رســانی ،کار را اجرایی
کنیم .وی مــی افزاید :هنــوز هماهنگی ها به
صورت دقیق انجام نشــده است و ما در پلیس
راهور اعالم آمادگی کردیم و نظر ما این است
که در ایــن گونه طرح هــا نباید تعجیل شــود،
ما فقــط اعــام آمادگــی کردیم  ،نــه محدوده
ها مشــخص و نــه هماهنگی ها کامل اســت و
باید در نشستی با محیط زیست ،شهرداری و
استانداری طرح را اطالع رسانی و بعد از آن،
کار را شروع کنیم.
•هر  24ساعت فقط یک بار جریمه به مبلغ
 50هزار تومان

دهنوی در پاسخ به این سوال که میزان جریمه
خودروهایــی که بــدون معاینه فنــی معتبر در
محــدوده طــرح  LEZتــردد مــی کننــد چقدر
اســت؟ می گوید :خودروهای متخلف هر 24
ساعت یک بار بیشتر اعمال قانون نمی شوند
و جریمه آن نیز  50هزار تومان است.

چهرهها وخبرها
معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمراستاناعالمکرد:

معاونخدماتشهریشهرداریمشهد:

استقرار ۳۲پایگاه هالل احمر در جادههای استان

«سی مپ» تا کنون 16هزار متقاضی داشته است

در اجرای طرح امــداد و نجات زمســتانه ۳۲ ،پایــگاه هالل احمــر در جادههای
خراسان رضوی مســتقر شــد .معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان
به ایرنا گفت :از این تعداد ۲۵پایگاه ثابت و هفت پایگاه موقت است که به منظور
خدماترسانیدرحوادثاحتمالیاز ۲۱آذردرجادههایاستانمستقرشدهاند.
اســماعیل بهمن آبادی افزود :در هر پایــگاه ثابت پنج امدادگــر و در هر پایگاه موقــت چهار امدادگر
مستقر شدهاند که بدین ترتیب ۱۵۳نیروی امدادگر و نجاتگر در طرح امداد و نجات زمستانه هالل
احمراستانفعالیتشبانهروزیدارند.درتمامپایگاههایثابت،آمبوالنسوستنجاتوجوددارد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از درخواست 16هزار و 625نفر برای
جمعآوریآنالینپسماندهایخشک طیششماهگذشتهخبرداد.بهگزارش
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد ،مهدی یعقوبی افزود:
طرح«سیمپ»کهازنیمهخردادامسالدرمشهدبهاجرادرآمدهتاکنون 16هزار
و 625متقاضیداشتهاست.ویافزود:دراینروشبدوننیازبهمراجعهشهرونداندرهرنقطهیاهر
مکان،موادبازیافتیآنهاجمعآوریمیشودوهزینهآنبهقیمتخریددرایستگاهبازیافتپرداخت
یتوانندبهجایدریافتپول،ازخدماتدیگراستفادهکنند.
میشود،همچنینشهروندانم 

هواشناسیپیشبینیکرد:

برف و باران در راه استان
از ظهــر فردا ســه شــنبه با نفوذ ســامانه بارشــی
به اســتان ،به تدریــج بارشها از نواحــی غربی و
جنوب غربی به شکل رگباری آغاز میشود اما از
اواخر وقت سهشنبه و طی روز چهارشنبه ضمن
کاهش دمای هوا ،بارشها در نواحی سردسیر و
کوهستانی استان تبدیل به برف خواهد شد   .به
گــزارش فــارس ،بــر اســاس تحلیــل نقشــهها و
الگوهای هواشناسی در روز دوشنبه ،جوی نسبتا
پایدار همراه با افزایش تدریجی دمای هوا برای

غالب نقاط استان پیش بینی میشود که پایداری
جو سبب افزایش آالیندههای جوی در شهرهای
صنعتیوپرجمعیتاستانازجملهمشهدخواهد
شد .همزمان با فعالیت سامانه بارشی در استان
از روز سه شنبه ،وزش باد در نیمه جنوبی به طور
لحظهای شدید پیش بینی میشود .بارشهای
نسبتا خوب برای عصر سهشنبه و روز چهارشنبه
در مناطق مختلف اســتان همراه بــا کاهش دما
پیشبینی شده است.

راهاندازیمقطعکارشناسیارشدنانوفناوریپزشکی
دردانشگاهعلومپزشکیمشهد

شــورای گســترش دانشــگاه های علوم پزشکی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی با راه
اندازیمقطعکارشناسیارشدرشتهنانوفناوری
پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت
کرد .مدیر گروه زیســت فنــاوری و نانــو فناوری
پزشکی دانشگاه علوم پزشــکی مشهد در گفت
و گو بــا وب دا اظهار کــرد :پــس از بازدید هیئت
بورد از فعالیت های گروه نانو فناوری دانشکده
پزشکی مشهد ،با درخواســت راه اندازی مقطع

کارشناســی ارشــد نانو فنــاوری موافقت شــد.
دکتر رضا کاظمی اسکویی  ،با اشــاره به این که
براســاس آمار ســتاد فناوری های نانــو در حوزه
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،این
دانشــگاه رتبه دوم در حوزه انتشــار مقاالت را به
خود اختصاص داده است ،اظهار کرد :از همین
رو با درخواست گروه مبنی بر جذب دانشجویان
در رشــته کارشناســی ارشــد از ســوی شــورای
گسترش دانشگاه موافقت شد.

انجام ۱۰۳عمل اهدای عضو در مشهد طی امسال
مدیر امور بیمارستان ها و تعالی خدمات بالینی
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد
اظهار کرد :از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۳عمل
اهدایعضوازاهداکنندگانمرگمغزیدرمرکز
دیالیز و پیوند اعضای منتصریه انجام شده است.
دکتر مرتضی طالبی در گفت وگو با وب دا با بیان
این که عمل پیوند اعضا از اهــدا کنندگان مرگ

مغزی از ســال  ۱۳۸۰در دانشگاه علوم پزشکی
مشهد راه اندازی شــد ،اظهار کرد :در این مدت
 ۹۶۱عمل اهــدای عضو در این دانشــگاه انجام
و موجب نجات و ادامه زندگی ســه هــزار و ۸۱۵
بیمار نیازمند به عضو شده اســت .وی افزود :در
سال های اخیر عمل های پیوند در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد گسترش یافته است.

مدیرکلدفترنوسازیوتحولسازمانیشهرداریمشهدخبرداد:

تحقق شهرداری الکترونیک در 6منطقه مشهد تا پایان سال
مدیرکلدفترنوسازیوتحولسازمانیشهرداری
مشــهد بــا بیــان این کــه هــم اکنــون شــهرداری
الکترونیک در مناطق  8و  12مشهد محقق شده
است ،تصریح کرد :بنا داریم تا پایان سال در شش
منطقــه خدمــات شــهرداری را تمامالکترونیــک
کنیم .به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری،
هــدا پیــروی گفــت :یکــی از معضــات مــردم
در خصــوص شــهرداری ،رفــت و آمد مکــرر برای
مراجعه بــه بخشهــای مختلف اســت ،به همین
دلیل از ابتدای سال 97طرحی را با عنوان «نظام
جامع پاســخگویی» اجرایــی کردیــم .وی با بیان
این که حدود 70درصد مراجعات شــهروندان به

شهرداریها در زمینه خدمات شهرسازی است،
افزود :ما ابتدا در پنج منطقه به صورت آزمایشــی
و در مرحلــه بعد کلیــه دفاتر شهرســازی و مناطق
مشهدرازیربارطرحنظامجامعپاسخگوییبردیم؛
به طوری که مردم با مراجعه به شــهرداری بدانند
هریــک از مراحــل صــدور گواهیها چقــدر زمان
میبرد ،چه مراحلی دارد ،چه مدارکی نیاز دارد و
چهتوقعاتیازشهرداریمیرود.پیرویبااشارهبه
این که اجرای پروژه نظام جامع پاسخگویی حدود
 9ماه زمــان برد ،گفت :پــس از اجــرای این طرح،
پایهگــذاری شــهرداری الکترونیک را بــه صورت
آزمایشیدرمنطقه 12وبعدمنطقه 8آغازکردیم.

پاکسازیوجمعآورینخالههایساختمانیدربولوارنماز
شهردار منطقه 8مشهد از پاک سازی گسترده
خــاک ،ضایعــات و نخالههــای ســاختمانی در
بولوار نماز خبــر داد و گفت :این طــرح با هدف
پاک سازی و خدماترسانی هرچه بیشتر و بهتر
به شهروندان این بولوار در کنار توجه به الگوهای
زیست محیطی و بهداشت محالت انجام شد .به

گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد،
علی شــیرازی اظهار کرد :با توجه به میزان زیاد
نخاله های ســاختمانی در این محــدوده که در
گذشــته جزو حاشیه شــهر محســوب میشد و
اکنــون در حــوزه شــهری منطقه 8قــرار گرفته
است ،پاکسازی همچنان ادامه دارد.

عضوشورایشهرمشهد:

منافع شهروندان به منافع شهرداری ارجحیت داده شود
عضو شورای شهر مشهد گفت :نفع شــهر و شهروندان در بســیاری از موارد
بر نفع شــهرداری باید ارجحیت داده شــود ،برخی اقدامات ممکن است در
کوتاهمدت منجر به درآمدزایی برای شهر شود ولی باید به دنبال راهکارهایی
برویم که صرفه و صالح درازمدت داشته باشد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
شــورا ،رمضانعلی فیضی افزود :از بهرهبرداریها و انتفاع مقطعی که منافع کوتاهمدتی برای
شهر دارد باید پرهیز کنیم و به دنبال راهکارهایی برویم که رفاه شهر و شهروندان را در درازمدت
تامین کند .نفع شهرداری همیشه به منزله نفع شهر نیست.

