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180دقیقه با استاندار

ازکروناوحاشیهشهرتاطرحمثلثاقتصادی،طالبانوانتقالآبدرگفتوگوبانمایندهعالیدولتدرخراسانرضوی
گزارش
حمیدی -بهبودی نیا

پیگیری مطالبات عمومی دربــاره مسائل روز
استان ،بهانهای شد تا با «محمدصادق معتمدیان»
گفتوگویی اختصاصی و مفصل داشته باشیم و
مهمترین دغدغهها و سؤاالت مردم استان را با
استاندار خراسان رضوی در میان بگذاریم ،آن
چه در ادامه میخوانید چکیدهای از این مصاحبه
 3ساعته است:
با وجود راهانــدازی قــرارگاه  24ســاعته کرونا هیچ
اطالعاتدقیقیازعملکرداینقرارگاهدردستنیست.
قرارگاهکروناتاامروزچهفعالیتهاییانجامدادهاست؟
قرارگاه کرونا فعالیتهای چشمگیری داشته است که از آن
جمله میتوان به تأمین اکسیژن از کارخانجات تولید اکسیژن
داخــل و خــارج استان اشــاره کــرد بهطوریکه در طــول این
رایزنیها هشت استان برای تأمین اکسیژن بهعنوان معین
در نظر گرفته شدند .نظارت بر پروتکلها در سطح شهر ،بازار،
هیئتها و  ...در قالب گروه های بازرسی متعدد در دستور کار
قرارگرفت.خودبندهنیزهرشبدرسرکشیهایشبانهروزی
حضورداشتمکروناآزمونیبودکهببینیمچهکسانیفقطشعار
میدهند و چه کسانی پایکار هستند .افرادی در این استان
بودندکهدرطولعمرشانحتیدریکجلسهشرکتنکردندو
همیشهطلبکاربودنداماتعدادیازنیروهایدولتیوغیردولتی
همیشهپایکاربودند.خواهشیکهازرسانههاداریمایناست
کهواقعیتهارابهمردمبگوییدواجازهندهیمکسانیکهکمترین
فعالیتراانجامدادندبابوقوکرناوتبلیغاتغیرواقعیخدمات
انجا مشدهراتحتتأثیرقراردهند.
چه برنامهریزیهایی بهمنظــور جلوگیری از تجمع
هیئتهادرایاماربعیندرشهرمشهدواوجگیریمجدد
کرونادراستانانجامشدهاست؟
استان ما مانند تمامی استانها در بسیاری از مــوارد تابع
تصمیماتکشوراستاینکهمابخواهیمورودیهایمشهدرا
ببندیمنهاختیارشراداریمونهشدنیاستامادرداخلاستان
میتوانیمترددبینشهریرامحدودکنیموجدیتالزمرادراین
زمینهداریم.ماتنهااستانیهستیمکهدردههاولمحرمقرنطینه
را انجام دادیم .از طرفی برای سرعت بخشی به واکسیناسیون
در استان با رئیسجمهور و وزیران دولت قبل و دولت کنونی
رایزنیهایی را در دستور کار قرار دادهایم و تا امروز بیش از۳۵
درصدجمعیتباالی ۱۸سالاستانواکسینهشدهاند.
اســتاندار خراســان رضوی تا چه حد توانسته است
نگاه ملی را به سمت حاشیه شهر مشــهد جلب کند ؟ به
طرح پهنهبندی حاشیه شهر مشهد تحقق ببخشد و به
چهمیزانیموفقعملکردهاست؟
بعدازبیشازدودههپسازاینکهطرحجامعمشهدتصویبشد
طرحتفصیلینداشتیموماایناقدامبزرگرادرهمکاریفشرده
باسازمانهایمختلفاستانومشهدبهسرانجامرساندیم.هم
اکنون بیشتر پهنهها به تصویب رسیده و حاشیه شهر مشهد
تعیین تکلیف شده است  .امیدواریم بعد از تصویب در شورای
عالی شهرسازی بتوانیم طرح بزرگی را که بهعنوان نقشه راه
برایمدیریتشهریاستعملیاتیواجراییکنیم.باتالشهای
انجامشده ردیف مستقل برای حاشیه شهر مشهد در بودجه
 1400با همکاریهای نمایندگان مجلس گرفتیم و عالوه بر
این500 ،میلیاردریالدراعتباراتبودجهسال 1400لحاظ
شد  .در ادامه بحث صیانت از کاربریها تعیین تکلیف خواهد

شد تا با این طرح مانع از حاشیهنشینی جدید و تصرف اراضی
در سطح شهر باشیم  .طرح کمربند سبز نیز یکی از طرحهایی
است که به جلوگیری از گسترش حاشیه شهر کمک شایانی
خواهد کرد و این مجموعه اقداماتی است که برای پهنهبندی
حاشیه شهر انجام شد .ما در حاشیه شهر سرانهها را از شهر
مشهدجداکردیم.برایطرحبازآفرینی،تعدادزیادیازوزیران
ومعاونان   وزیر،فرماندهکلبسیجوسپاهباموضوعحاشیهشهر
مشهددراینمناطقحضورپیداکردند.دریکبازهزمانیدوتا
سهماههمطالعاتزیادیانجاموبرایاولینباردرکشورجلسه
ستادبازآفرینیباموضوعحاشیهشهرمشهدبرگزارشد.چهار
هزار میلیارد تومان برای دو سال جذب و قطعه زمینی از دولت
بهاستانواگذارشد.طبقتهاتریکهانجامشدمعادل1700
میلیارد تومان منابع مالی هم اکنون تأمینشده و باقی مانده
تعهد دستگاههای مختلف است که مشخص شده است در
پروژهها به چه میزان باید کمک کنند .درنتیجه  138پروژه
را در بخشهای مختلف از جمله امنیت ،زیرساختها ،ایجاد
مراکز درمانی ،آموزشی ؛ مهارت آموزشی ،ورزشی و فرهنگی
دردستورکارقراردادیم.
دلیلپیشرفتکندپروژههایوعدهداد هشدهتوسط
مسئوالنکشوری درحاشیهشهرمشهدچیست؟
یکیازمشکالتدرحاشیهشهرایناستکهدولتدراینمنطقه
زمینی ندارد زمینها اغلب متعلق به آستان قدس است اما با
رویکردی که تولیت آستان قدس دارد توافقات خوبی را امروز
شاهدیم .یکی از دالیل دیگر این استکه این مناطق جزو شهر
نبود .هم اکنون تأمین زمین صورت گرفته  ،پروژهها مشخص
و قراردادها انجام شده است  .ما منتظر بودیم شورای شهر و
شهردار جدید انتخاب شوند و بهزودی عملیات اجرای 138
پروژهشروعمیشود.درحاشیهشهرمشهد 43سالبالتکلیف
بودهایموهماکنونکارسرعتباالییگرفتهاست.
در سفرهای شهرستانی شــما مصوبات زیادی برای
هر شهرستان وجود داشت.چه تعداد از مصوبات محقق
شدهاست؟
مادر 26شهرستان 70،شهرو 70روستاحضورپیداکردهایمو
اینموضوعرامیتوانیدباادواردیگرمقایسهکنید.شکنکنید
اجرایاینمصوباترضایتبخشبودهاست.مابهروستاهایی
رفتیم که حتی فرماندار آن شهرستان به آن روستا نرفته است.
دربرخیمواردرویهایپیشگرفتهمیشودکهچقدرازمصوبات
اجراشدهمثلاینکهدنبالمچگیریهستند.آیااینرویکرددر
گذشته در استان وجود داشته است ؟ در هر سفر شهرستانی
پنج گروه متشکل از مدیران ردهبــاالی استانی چند روز در
شهرستانهایمقصدسفرمستقربودندوتماممطالباتبررسی
میشدوایننشانازایناستکهبهدنبالحلمشکالتمردم
هستیمونمیخواهیمعکسوفیلمبگیریم.نمیخواهیممردم
را سرکار بگذاریم.مشکل امروز کشور بحران تصمیمگیری
است.مدیرانی که باید بهموقع تصمیم میگرفتند تصمیم
نگرفتندوشاهداینحجمازنارضایتیمردمیهستیم.اگربرای
شما درباره تحقق مصوبات مثال بزنم تا صبح باید مثالهایی
را بیاورم.با وجود بحرانها و زمانی که همه از مشکالت فرار
میکنند و پول و امکانات نیست و مردم عصبی هستند رفتن
بینمردمو سفرهایشهرستانیکاراجتماعینیست؟افرادی
که از امکانات بیتالمال برای تخریب اقدامات مثبت استفاده
میکنند باید به خدا پناه ببرند و از خدا طلب بخشش کنند.
درمجموع طرحهایی که بیش از  20سال بالتکلیف مانده
بود بررسی شد و در مسیر حل مشکل قــرار گرفت .ما مدل
جدید مدیریتی را اجرا میکنیم آنهم در شرایطی که پول و
امکانات مالی نداریم .در سفرها هزار و  50مصوبه داشتیم و
اینبیانصافیاستکهبپرسیمشماچنددرصدتحققمصوبه

داشتید .مصوبات انجام شده روزشمار دارد و ما طبق برنامه
پیشرفتهایم.بیشاز 140مصوبهتاامروزاجراشدهاستوبقیه
مصوبات مثل ساخت راه نیاز به زمان زیادی دارد که این موارد
همدردستورکارقراردارد.بایدتوجهداشتکهمصوباتیداریم
امابودجهالزموجودندارد.هماکنون حقوقکارمندهاهمبهزور
داده میشود زیرا کشور در شرایط خاصی است بعضی افراد
بهجای مطالبه گری مطالبه سازی میکنند اما باید وضعیت
کشور را ببینیم و به همان میزان مطالبه گری کنیم .در بعضی
از موارد برخی افراد انتظار دارند مشکالت  50سال گذشته
کشوررادرسختترینشرایطکهبابحرانهایزیادیدرکشورو
استانمواجهایم،حلکنیم.دراستانخراسانبیشترینمشکل
و کمترین حاشیه را داشتهایم با وجود تمام مشکالت مرز ما
تعطیلنشدواینحاصلفعالیتشبانهروزیاست.
آیا ترک فعلهایی در زمینه تحقق مصوبات از سوی
مســئوالن شهرســتانی وجود داشــته و برخوردهایی با
مسئوالنیکهکمکاریکردهاندداشتهاید؟
باید به جنبههای مثبت موضوع هم توجه کنیم.مسئوالن و
کارکنان دولت در سختترین شرایط کار میکنند و از ابتدای
دولت شاید اضافهکاری پرداختنشده اما کارهای مسئوالن
چندبرابرشدهاستواینمواردرانیزبایددید.اینکهبخواهیم
همیشهبانگاهبدبینانهبهمسئوالننگاهکنیممنصفانهنیست.
اگر کوتاهی انجام شود بنده از طریق بازرسیها بهدقت رصد
میکنموکمکاریهارابیپاسخنمیگذارم.
سرنوشتکمربندجنوبیمشهدچهمیشود؟
کمربندجنوبیمشهدتعیینتکلیفشدهاست.
تکلیفتداخلحریمشهرمشهدوبینالودچهزمانی
مشخصمیشود؟
درایناستاناولویتهایزیادیوجودداردومابهترتیببهآنها
رسیدگیخواهیمکرد.
مثلثتوسعهاقتصادیچرامتوقفشد؟
بندهطرحمدونیندیدمکهمصوبهدولتباشدوپشتوانهاجرایی
داشته باشد  .در دولت و تیم اقتصادی دولت و سازمان برنامه
بررسیکردیم،طرحیراکهپشتوانهملیداشتهباشدندیدم.
برای ســامان دهی بافــت اطراف حرم چــه اقداماتی
انجا مشدهاست؟
یکی از اولویتهای اصلی بوده که ما به آن ورود کردیم و بعد از
مدتها بالتکلیفی با اختیاراتی که وزیر راه و شهرسازی به ما
داده است و با هماهنگی مجموعه نهادی ذینفع و ذیربط
بر اساس منویات رهبر معظم انقالب که باالخره در سالهای
گذشته در اجرای طرح «تاش» داشته است اصالحات انجام
میگیرد .در استان با انجام مالحظات مدنظر آستان قدس
رضوی ،حقوق مجاوران ،روشهای تملکی که وجود داشته
اســت ،باالخره زمینی را بــدون اجــازه طرف مقابل تملک و
برای پروژههای برجسازی استفاده میشود به «توافق» تغییر
یافت و  3500پالک جایگزین شد .مجاور زدایی در گذشته
انجام میشد که ما آن را اصالح کردیم.این که خود مجاوران
بتوانند در نوسازی بافت اطراف حرم مشارکت داشته باشند،
این که از برجسازیهایی که تخلفاتی در آن انجام میشد
جلوگیری کردیم .این که  70متر باالتر از حرم مطهر برج
ساختیم قابلتحمل نبود.االن الیهالیه ارتفاع مشخصشده،
پارکینگها،رواقهاوشارستانهامشخصشدوزائرانازانتفاع
و درآمدهایی که برای شهرداری ،شهرداری ثامن و وزارت راه و
شهرسازی داشتهاند به حد معقول برسند و زائران ما بتوانند از
زیرساختوامکاناتبرخوردارباشند.همحقوقمجاورانوهم
حقوق«مکتسبه»تعیینتکلیفوتعاملانجامشد،درکمیسیون
لتوجهیازطرحی راکهشورای
ماده 23کمیتهفنی درصدقاب 
عالی تهیهکرده بود به نفع مردم بر اساس منافع استان تغییر

تخلفات چراغ خاموشحملونقل عمومی
در اجرای مصوبات ستاد کرونا

ســتــاد ملی کــرونــا فعالیت بخش حمل و نقل
عمومی مسافر را در حــوزه اتوبوس بینشهری،
قطار و هواپیما ،مانند بخش خصوصی مشمول
محدودیتهاییکردامابخشهایمزبوردراستان
خراسان رضوی ،عمدتا از گردن نهادن به اجرای
کامل مصوبات این ستاد سر باز زدهاند.به گزارش
ایرنا ،در دو ماه گذشته برای کاهش سفرها و قطع
زنجیره کرونا در کشور ،ستاد ملی کرونا محدودیت
های شدیدی را از جمله ممنوعیت ورود و خروج
خودروهای سواری شخصی به ،از شهرستان های
قرمز ،کاهش ظرفیت مسافر در ناوگان حمل و نقل
عمومیوهمچنینرعایتفاصلهگذاریاجتماعی
در مراکز مراجعه مسافران اعمال کرد و از طرفی
برخیستادهایاستانیمقابلهباکرونانیزخواستار
اعمال محدودیت های بیشتری بر تــردد قطار و
هواپیما به شهرهای بحرانی شدند.نتیجه اعمال
محدودیتهای یاد شده بیشتر در بخش ترددهای
بین شهری و سفر با خودروی شخصی مشهود
بود و اعمال قانون روزانه هزاران خودروی سواری
در جاده های استانی موید این اعمال محدودیت

هاست اما محدودیت های سفر در بخش ناوگان
حملونقلعمومیآنچنانکهبایدرعایتنشد.
•کاهش نیافتنسفرهایریلیبرخالف
اظهاراتمسئوالن

فرماندار مشهد ،ماه گذشته از کاهش حدود ۵۰
درصدی سفرهای ریلی به مرکز استان خراسان
رضویخبردادهبود.سیدمحمدرضاهاشمی۱۹،
مرداد در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود :ظرف
روزهــای اخیر "سیاست کاهش سفر" با جدیت
دنبال شده و در همین خصوص میزان سفر ریلی
به مشهد  ۴۸درصد ،سفرهای هوایی  ۷۲درصد و
مسافرتجادهایبااستفادهازاتوبوسبهاینکالن
شهر مذهبی  ۳۸درصد نسبت به هفته پیش کمتر
شده است.این در حالی بود که مسئوالن راه آهن
خراسان مرداد ماه اعالم کردند که تاکنون کاهش
یا تغییری در برنامه حرکت قطارهای مسافربری
به مقصد مشهد به این اداره کل ابالغ و ایجاد نشده
اســت و همچنان حــدود  ۷۰رام قطار به صورت
رفت و برگشت در مسیر مشهد تردد دارند.جواد

معراجی فر بار دیگر در هفته گذشته نیز اعالم کرد
روزانــه حــدود  ۷۰رام قطار مسافربری از سراسر
کشور به صــورت رفت و برگشت در مسیر مشهد
تردد می کنند.مسئول روابط عمومی اداره کل راه
آهن خراسان افزوده بود که برنامه سفر قطارهای
مسافربریدرمسیرمشهددرشهریورهمانندمرداد،
بدونتغییردرحالانجاماست.ویدرخصوصنحوه
تغییردربرنامهسفرهایریلیبهمشهداظهارکرده
بود:برنامهریزیبرایحرکتقطارهاازنظرتعدادو

دادیم و در شورای عالی شهرسازی تصویب کردیم .خیلیها
منافعیداشتندکهعالقهنداشتندایناتفاقرخبدهداماشورای
عالیتصویبکردوتیمجدیدشورایشهروشهرداریانشاءا...
جزواولویتقراربدهندکهطرحاصالحشدهاجراییشود.
تأثیر طالبان ،در امنیت و اقتصاد خراسان رضوی را
چگونهتشریحمیکنید؟
امنیت اولویت اول استان است و حوزه امنیتی و اطالعاتی و
اشراف اطالعاتی ما در عمق استراتژیک در حال رصد و پایش
استکهدرداخلکشوراتفاقیرخندهد.خاکریزهایامنیتیو
دفاعیماخارجازمرزهاستکهدچارغافلگیرینشویمواکنون
درامنیتکاملهستیموهیچگونهمشکالتامنیتیدرمرزهای
استانبهرغمتحوالتاخیروجودندارد.واقعیتیکهوجوددارد
ایناستکهاکنونمدیریتکشورافغانستاندردستطالبان
استوجمهوریاسالمیبادقتدرحالرصداستکهدروهله
اولمنافعملیجمهوریاسالمیتأمینوحفظشودودرحوزه
تجارت و اقتصاد ما به دنبال آن هستیم که وقفهای در این حوزه
ایجاد نشود به خصوص مرز دوغارون و این مرز صادرات محور
است.سیاستهایماتوسعهتجارتوروابطتجاریباافغانستان
است .ما بهسرعت توانستیم خودمان را با شرایط جدید ایجاد
شده در این کشور تطبیق دهیم و توسعه روابط تجاری هم در
دستور کار است که معیشت مرزنشینان تأمین شود .درباره
مشکالتپذیرشکامیونهادراسالمقلعهنیزبایدتوجهداشته
باشیمکهتیمجدیدیکهآمدهمقداریآموزشدیدهوتخصصی
نیستند ،باالخره آدمهــای مسئول این کار عوض میشوند و
زمانبراستشایدبهقوانینومقرراتآشنایینداشتهباشنداما
مشکلروادیددرحالبرطرفشدناستوروندترددهاافزایش
نطرفجمعههاراتعطیلکرده،ساعات
یافتهاست.تیماجرایآ 
کاری را کاهش داده و از ساعت  10شب به ساعتهای  3و 4
بعداز ظهر آورده است و ما پیگیر هستیم که شرایط به وضعیت
عادیبازگردد.
نظر و برنامه شما برای اســتاندار خراسان رضوی در
دولتسیزدهمچیست؟
ً
فع ً
المعتمدیاندرخدمتشماستوقطعابرایادامهکاردراین
پستبرنامهداریماگرتوفیقخدمتگزاریپیداکردیم.درحوزه
نمانده
عمرانیوزیرساختها،راهها،آزادراهها،پروژههایزمی 
وقطاربرقیمشهد-تهران،جزواولویتهاست.بحثمدیریت
آبوسندسازگاریباکمآبیازجملهدیگربرنامههاییاستکه
بایداجراشود.
طرحانتقالآبازدریایعمانوخلیجفارسراچگونه
ارزیابیمیکنید؟
با توجه به چشمانداز و افق آینده ما چارهای نداریم و کسری آب
بایدتأمینشود.حدودچهارتاپنجسالانتقالآبازدریایعمان
رامطالعهوجلساتزیادیبرگزارکردیمکهدرآندورهآقایرزم
حسینی،استاندارخراسانرضویبودوخیلیکارهاخوبپیش
رفت.بارفتنآقایرزمحسینیشرایطتغییر یافتوطرحانتقال
آبازخلیجفارسمطرحشد.اگربناستکارانجامشودبایددر
چند جبهه صورت بگیرد .این که منتظر باشیم از بندرعباس
به کرمان ،یزد و خراسان جنوبی و بعد به مشهد بیایید سر کار
رفتهایم .شروطی که بنده تعیین کردم و اکنون هم در قرارداد
وجود دارد این است که ما باید از مشهد شروع کنیم؛ حفاری و
لولهگذاری از مشهد شروع شود تا مرز خراسان جنوبی و قطعه

ظرفیت در تهران و ستاد مرکزی انجام می شود و
نواحیازجملهراهآهنخراسانهیچدخلوتصرفی
دربرنامهریزیحرکتقطارهایمسافربریندارند.
•کاهش ۴۰درصدیسفربااتوبوسدرخراسان
رضوی

طبقتصمیمستادملیمقابلهباکروناازاسفندسال
گذشته اتوبوس های بین شهری نباید بیش از ۵۰
درصدظرفیتخودمسافرسوارکنندامااینمهمنیز
دربخشناوگانحملونقلبینشهریدرخراسان
رضویعملینشدهاست.مدیرکلراهداریوحمل
ونقلجادهایخراسانرضویمطابقآماررسمیاز
صورت وضعیت تردد ناوگان مسافری اعالم کرد:
میزان ورود مسافر در قالب ناوگان اتوبوسی بین
شهری در استان در نیمه دوم مرداد امسال نسبت

دوم در استان خراسان جنوبی و در دیگر استانهای در مسیر
همزمانانجامشود،زیراممکناستکارمتوقفشودیازمانبر
باشد.االنهمآبیکهبهصنایعکرمانمیبرندگراناستوآب
شرب نیست و به درد کشاورزی نمیخورد .دولت هم حاضر
نیست به بحث قیمت خرید تضمینی تن بدهد زیرا منابع آن
را ندارد و بنا شد بخش خصوصی این کار را انجام دهد و بحث
فروشآبانجامشودوچارهایهمنیست.
نظر شما درباره فروش آب بخش کشاورزی به صنعت
چیست؟
در برخی جاها این کار اجتنابناپذیر است ،باید از این موضوع
بگذریم چون حساسیتزاست .امیدوارم که نزوالت باران را
داشتهباشیمامابایدصرفهجوییوریاضتانجامشود.
ســرانجام ضــرب االجل بازگشــت قیمتهــا به نرخ
مصوببهکجامنتهیشد؟
بنده نگفتم همه قیمتها ،بنده در جلسه تنظیم بازار درباره
چهارقلمکاالکهقیمتهایآنهاباقیمتمصوبتفاوتداشت
مانندنهادهها،سیمانو ...صحبتکردمامانبایدهمهمسائل
راژورنالیستیوایدهآلنگاهکرد.متولینظارتسازمانصمت
استشماببینیدچهتعدادنیرودارند؟واحدهایصنفیمشهد
چه تعداد هستند و چه تعداد بازرس داریم؟ ستاد تنظیم بازار
یکهماهنگکنندهاستکهاختیاراتآسمانیندارد.ماذخایر
استراتژیک را مدیریت میکنیم که به بازار شوک وارد نشود.
تصمیمگیری قیمتگذاریها در پایتخت است .نظارتها بر
قیمتها انجام میشود .بهطور مثال درخصوص قیمت نان به
دالیل مختلف چند سال است افزایش نیافته است و خروجی
آن میشود که دستمزد کارگر پرداخت نمیشود ،کمفروشی
اتفاقمیافتد،گرانفروشیمیشودوآردخارجازشبکهفروخته
میشودوپروندههایتعزیراتیکهس هماههسالگذشتهحدود
 30پروندهبودهوامسالبهبیشازدوهزارفقرهرسیدهاست.با
زورودستورنمیشودکنترلکرد.
موضوعاحداثفرودگاهدیگرمشهدبهکجارسید؟
مطالعات خامی در اینباره انجا م شده بود که خیلی عملیاتی
نبود ،یک سری مطالعات هم روی گلبهار در حال انجام است
که فع ً
ال خام است .در یک دورهای مباحثی دربــاره آلودگی
ایجادشده توسط فرودگاه فعلی مشهد بهدرستی مطرحشده
بود ،اما شما میدانید که ساختن و جابه جا کردن یک فرودگاه
امروز چند هزار میلیارد اعتبار الزم دارد ،چیزی که با شرایط
فعلی شدنی نیست و پولی وجود ندارد ،با اینحال ما جلساتی
باشرکتفرودگاههاومدیرانبرگزارکردیموپیشنهادیدرباره
گلبهار مطرحشده است که در حال انجام مطالعات آن هستیم
ولی جزو اولویتهای جدی استان نیست اما فرودگاه گناباد
بهزودیافتتاحخواهدشد.
پروژه آزادراه حرم تا حرم و توقف چند ساله را چگونه
توضیحمیدهید؟
پروژههای زیادی هستند که راکد ماندهاند و منابع مالی برای
آنها وجود ندارد .البته موضوع پایین بودن چانهزنی مدیران
استان هم میتواند در راکد ماندن پروژهها تأثیرگذار باشد .در
استان خراسان رضوی بیشترین تمرکز روی جذب اعتبارات
استانی است که رقم آن بسیار ناچیز است 85 .درصد منابع
کشور در اختیار ردیفهای ملی است اما دستگاههای استان
دربحثجذبمنابعملیموردانتقاداست.

به مــدت مشابه ســال گذشته  ۴۲درصــد کاهش
داشته است.ابراهیم نصری افزود :در بازه زمانی
ذکرشدهترددمسافردراستانازطریقمینیبوس
 ۱۲درصدکاهشداشتهامادرمقابلترددمسافراز
طریقناوگانخودروهایسواریکرایه 7،درصددر
مقایسهباسالگذشتهافزایشیافتهاست.ویگفت:
تعدادسفربااتوبوسومینیبوسدرخراسانرضوی
نیز در مدت زمان یاد شده در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته به ترتیب  7و  ۱۶درصد کاهش یافته
اما تعدادسفرهاباناوگانخودروهایسواریکرایه
 ۲۴درصدبیشترشدهاست.
•حملمسافردرصندوقحملبارمسافران

عالوه بر مسافران ،مسئوالن پلیس راه خراسان
رضوی نیز مسئله سوار کردن مسافر در صندوق
اثاثوباراتوبوسهایبینشهریراتاییدمیکنند.
جانشین رئیس پلیس راه خراسان رضوی با تایید
تخلفاتمتعددمتصدیانناوگاناتوبوسیدرجاده
هایاستانگفت:متاسفانهبرخیرانندگانناوگان
برون شهری و جادهای بیش از  ۵۰درصد ظرفیت
خودمسافرسوارمیکنندومقرراتفاصلهاجتماعی
را زیر پا میگذارند که این اقدام با توجه به شیوع
ویروسکروناتخلفاستوکنترلهایالزمدرمسیر
توسط پلیس راهور و راه انجام میشود.سرهنگ
محمد قانعینژاد افزود :در پایانههای مسافربری
بهدلیلانجامکنترلها،رانندگانمجبوربهرعایت

شیوه نامه ها و سوار کردن مسافران به میزان ۵۰
درصــد ظرفیت هستند امــا در مسیر و در داخل
شهر،برخیرانندگانازتمامظرفیتاتوبوسبرای
جابه جایی مسافر استفاده میکنند.وی تصریح
کرد :در صورت مشاهده این نوع تخلفات ،توسط
نیروهای پلیس راه در طول مسیر نیز ،جریمه۳۰۰
هزار ریالی برای هر مسافر اضافه اعمال و عالوه بر
جریمه ،دفترچه راننده متخلف به کمیسیون ماده
 ۱۱راهداریارجاعمیشود.
•راهداریباتخلفاتبرخوردمیکند

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهایخراسانرضوینیزگفت:باتوجهبهاعمال
قوانین و شیوه نامه ها مبنی بر کاهش ۵۰درصدی
ظرفیتناوگاناتوبوسی،باتخلفاترانندگاندراین
صنف برخورد شده است.جواد وحدتی فرد افزود:
درکمیسیونماده ۱۱بهتخلفاتیادشدهرسیدگی
میشودکهدرنتیجهآندراینمدتکارتهوشمند
تعدادیازرانندگانبهصورتموقتیادایممسدود
و باطل شده اســت.وی بدون ذکر آماری از میزان
تخلفات انجام شده ،ادامه داد :تخلف سوار کردن
مسافر بین راهی توسط راننده صورت می گیرد و
فرد پاسخ گو راننده یا مالک وسیله نقلیه است و این
تخلفمتوجهشرکتحملونقلنمیشودامادراین
مدتبابرخیشرکتهانیزکهتخلفاتیدرخصوص
سفرهامرتکبشدهاند،برخوردکردهایم.

