آبیاری تانکری
فضای سبز در
طول روز ممنوع

به انجام مطالعات دقیق نیاز آبی فضای
سبز مشــهد که از حدود 3سال قبل
آغاز شده است ،تصریح کرد :براساس
مطالعات انجام شده ،حجم آب مورد نیاز
مناطق به تفکیک هر لکه فضای سبز
تعیین شده است و پس از تأیید نهایی،
طی روزهــای آینده بــه مناطق ابالغ
خواهد شد و مناطق شهرداری مشهد،
باید حجم آب مــورد نیــاز فضاهای
ســبز منطقه را تنظیم و برای اجرا به
پیمانکاران ابالغکنند.

ی حملو نقل بدون مجوز جلوگیری میشود
از فعالیت شرکتهای اینترنت 

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی
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کلنگساختمانخونبهزمینمیخورد

 6خــرداد ۱۳۹۷
 11رمضــان1439
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  دیدار انتقالخونیها با شهردار مشهد   ،ساخت بانکخون جدید را یک گام پیش راند

بنیامین یوسفزاده

نیاز اعتباری 10میلیاردی

وی همچنیــن از مراســم کلنگزنی
ساختمان جدید انتقالخون خراسان
رضوی در روزهای آینده با حضور وزیر
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی
خبر داد و اظهارکــرد :عملیات احداث
این ســاختمان به اعتباری بین 10تا
12میلیارد تومان نیاز دارد که از محل

اخبارشهر

مدیرکل انتقالخون خراسان
رضــوی بــه همــراه معاون
پشــتیبانی دانشــگاه علوم
پزشکی ساعتی مهمان شهردار
مشهد شدند تا از فرصت این
دیدار ،مشــکالت فــراروی
مجموعــه انتقالخــونرا تا
حدودی کاهش دهند .شــاهبیت این
مشکالت نیز بر سر داستان تکراری و
قدیمی احداث ساختمان انتقالخون
بود که قرار است پس از سالها تعلل و
درجازنی به شهرک ســامت منتقل

شود.
مدیرکل انتقالخون خراســان رضوی
دراینبــاره گفت :یکــی از مهمترین
اقداماتی که برای احداث ســاختمان
جدید باید انجام شــود ،مباحث پروانه
و مجوزهــای شــهرداری اســت که
خوشبختانه دیدگاه شهردار مشهد در
این زمینه بسیار مثبت بود.
حمیدرضــا اســامی در گفتوگو با
شــهرآرا افزود :در این دیدار از شهردار
مشــهد درخواســت کردیم که برای
احداث ساختمان جدید انتقالخون،

وارد مراحــل کاغذبازیهای معمول
نشویم و این پروژه مهم و ملی با سرعت
هرچه بیشتر انجام شود.

فروش ســاختمان قدیمی و نیمهکاره
انتهای خیابان ســناباد تأمین خواهد
شد.
قاسم تقیزاده خامسی ،شهردار مشهد
نیز در جلســه مزبور ضمــن تقدیر و
تشــکر از زحمات مدیرکل و کارکنان
انتقا لخــون ،درخصــوص پیگیری
مجوزهای درخواستی قول مساعد داد
و گفت :شهرداری با تعامل همه جانبه،
انتقالخون را در رسیدن به اهداف عالی
سازمان یاری میکند.
اما در این دیدار سیدمحمدحســین

بحرینی ،معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز با تأیید
مشــکالت انتقالخون اســتان گفت:
ســاختمان انتقالخون بر اساس نیاز
خراسان رضوی در گذشته ساخته شد
و اکنون با افزایش جمعیت و گسترش
مراکــز درمانی و افزایــش تختهای
بیمارستانی ،کمبود شدیدی در فضای
فیزیکی آن بهویــژه در واحدهای فنی
و اداری احساس میشــود و امیدوارم
همچون گذشته شهرداری مشهد این
اداره کل را مورد حمایت قرار دهد .

عکس  :احمد حسنی /شهرآرا

17:00

20:00

تیر،آغاز سیزدهمین طرح آمایش اتباع

ویژه برنامه درسهایی از قرآن
با سخنرانی حجتاالسالم
قرائتی در حرم مطهر رضوی

22:00
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پروژه پیر مشهد باز هم بودجه گرفت
مسئوالن به وعده افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد در نیمه نخست سال عمل کنند

سارا رنگیان

شاید ســال  1374که کلنگ
کتابخانه مرکزی مشــهد در
میدان هفــت تیر بــه زمین
خورد ،کســی فکــرش را هم
نمیکرد پــروژهای که انتظار
میرفت ظرف مدت دو تا سه
سال به بهرهبرداری برسد ،بعد
از گذشت  23ســال همچنان اندر خم
یک کوچه باقی مانده باشد؛ اگرچه در
طول این  23ســال مدیــران مختلف
آمدهاند و رفتهاند و هر یک برای اتمام
این پروژه وعدههای مختلفی دادهاند اما
مردم مشهد هنوز که هنوز است ،رنگ
و روی این کتابخانهای را که ندیدهاند .با
این حال اســفند ســال گذشــته که
مدیرکل دهه شــصتی کتابخانههای
عمومی اســتان معارفه شد ،در همان

عکس  :جواد کرمانی| شهرآرا

احسان اصولی ،رئیس کمیسیون
فرهنگــی ،اجتماعــی ،زیارت،
گردشگری و رسانه شورای اسالمی
شهر مشــهد به مناسبت نهمین
ســالروز فعالیت روزنامه شهرآرا
از تحریریه ایــن مجموعه بازدید
کرد و در جریان فعالیت بخشهای
مختلف این مجموعه قرار گرفت

جذب 30درصــدی دانشآموزان به

کتابخانهها

حسینی با اشاره به 117کتابخانه نهادی
و بیش از 200کتابخانه مشــارکتی در
اســتان ،افــزود :اگــر کتابخانههای
عمومی همــکاری کنند ،مشــارکت
دانشآموزان به ســرعت بــاال خواهد
رفت و امیدواریم تا شــهریور امسال،
مشــارکت 30درصدی دانشآموزان
محقق شــود.وی با بیــان اینکه برای
تجهیز و ساخت کتابخانههای عمومی
و 28کتابخانــه ســیار ،نیازمند اعتبار
هســتیم ،به تصویب اعتبار 9میلیارد
تومانــی از محــل مــاده 180بــرای
کتابخانههای عمومی استان و اختصاص
بخشــی از این مبلغ به این حوزه اشاره
کرد.

محمد
حاجیان
شهری ،رئیس
کمیسیون
خدمات
شهری،
بهداشت،
سالمت
و محیط
زیست
شورای
شهر مشهد
در دیدار
با ساکنان
منطقه
رسالت:
اشتغالزایی
و ایجاد
درآمد برای
قشر جوان
ساکن منطقه
اهمیت
بسیاری دارد.

تشکلهای مردمی به داد آب برسند
چالشهــای اجتماعی بحران آب حساس شده و خود را با پدیده خشکسالی
شرب شهرهای خراسان رضوی در و کمآبی ســازگار کنند ،زیرا هر چه زمان
نشست مدیرعامل آبفای استان با میگذرد ،وخامت اوضاع تشدید میشود.
مدیــرکل دفتر امــور اجتماعی و وی خراسان رضوی را استانی با بیشترین
کسری منابع ذخیره آب در کشور
فرهنگی اســتانداری
دانست اســماعیلیان دراین باره
بررسی شد.
پیشــنهاد کرد :کارگروهی ذیل
به گزارش شــهرآرا ،در
کمیته اســتانی «ســازگاری با
این نشست مدیرعامل شرکت
کمآبی» با همکاری تشــکلهای
آب و فاضالب اســتان با اشاره
مردمی و NGOها تشکیل شود
به کاهش روزافــزون منابع آب
تا با بهرهگیــری از ظرفیتهای
زیرزمینی گفت :تأمین و انتقال
حسین
فرهنگی ،زمینــه تغییر رفتار هر
آب به برخی از شــهرها به دلیل
اسماعیلیان
چه ســریعتر مردم در قبال آب
کاهش شــدید آبدهی چاهها
مدیرعامل شرکت
فراهم شود.
ناشی از افت سفرههای زیرزمینی
آب و فاضالب
استان
ســیدکما لالدین حســینی،
به یک مشــکل اساسی تبدیل
مدیــرکل دفتر امــور فرهنگی و
شــده اســت و در بعضی مواقع
ســاکنان مناطق ،مانع اجرای پروژههای اجتماعی استانداری نیز در این جلسه ضمن
ابراز تأســف از اینکه بخش قابل توجهی
انتقال به سایر نقاط میشوند.
حســین اســماعیلیان با تأکیــد براقدام از مــردم بحــران آب را درک نکردهانــد،
کارشناســی با رویکرد اجتماعی در حوزه گفــت :واقعیتهای کمبــود آب و تبعات
عرضه و مصرف آب اظهــار کرد :وضعیت کمآبــی و بیآبــی باید به مردم گوشــزد
موجود منابع و بحران تنش آبی باید برای شــود تا وضعیت دشــوار موجود را درک
مردم توضیح داده شود تا به وضعیت موجود کنند.
یوسفزاده

عکس
خبری

آیین معارفهاش وعده داد این پروژه پیر
اســتان تا نیمه نخســت امســال به
بهرهبرداری برسد و حاال حجتاالسالم
و المســلمین علیاکبر ســبزیان روز
گذشته در جلسه انجمن کتابخانههای
اســتان از پیشبینی اعتبارات از محل
مــاده 180مربوط بــه کتابخانههای
عمومی خبر داد ،اعتباری که همان روز
گذشته در جلسه شورای برنامهریزی و
توســعه اســتان ،برای کتابخانههای
عمومی استان و کتابخانه مرکزی مشهد
به تصویب رسید .این اعتبار سه میلیارد
تومانی اختصاص یافته بــه کتابخانه
مرکــزی مشــهد ،نویدبخــش
ســرعتگرفتن اجرای پروژه23ساله
شهر است.
وی در این باره با اشــاره به پیشبینی

اعتبــار 9میلیــارد تومانــی بــرای
کتابخانههــای عمومــی و اعتبــار
3میلیــارد تومانــی بــرای کتابخانه
مرکزی مشــهد ،از محــل اعتبارات
مــاده ( 180قانون اســتفاده متوازن
از امکانات کشــور) گفت :امســال دو
کتابخانه ســیار نیز از محل این ماده
قانون برای مشــهد پیشبینی شــده
است.
سبزیان با بیان اینکه امسال در بیشتر
شهرســتانهای اســتان یــک پروژه
کتابخانــه عمومی خواهیم داشــت،
افزود :در این راســتا اعتبار کتابخانه
مرکزی نیشــابور به طورکامل در سال
97پیشبینی شــده و برای آغاز پروژه
ســبزوار نیز اعتباری تخصیص یافته
است.

در این جلسه بر نقش سمنها در زمینه
ترویج فرهنگ کتابخوانی تأکید شد.
معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری نیز بر شناسایی افرادی که
در این زمینــه میتوانند نقش مؤثری
داشته باشند و فعالیت بیشتر پنج سمن
موجود در استان ،تأکید کرد.
سیدجواد حســینی با اشاره به بودجه
20میلیارد و 529میلیون تومانی سال
97نهاد کتابخانههای عمومی استان،
گفت11 :میلیارد تومــان از این مبلغ
مربوط بــه پرداخت حقــوق و مزایای
کارکنان و هزینههــای اجتنابناپذیر
و حــدود 9میلیــارد و 400میلیــون
تومان نیز مربوط به توســعه فضاهای
کتابخانــهای ،تعمیــرات و تجهیزات
است.

مدیرکل امور اتبــاع و مهاجران از صدور چهارهــزارو 412دفترچه بیمه
خارجی اســتانداری خراســان سالمت برای اتباع خارجی خبر داد و گفت:
رضــوی از آغــاز طــرح آمایش از 27فروردیــن برای افــرادی که کارت
سیزدهم در اســتان از ابتدای تیر آمایش دارند ،بیمه ســامت صادر شــده
امســال خبر داد و گفــت :تمام است که بر این اساس 30درصد از ویزیت
پزشک برعهده بیمار و 70درصد
دارنــدگان مــدارک
پرداخت آن برعهده بیمه است.
آمایــش 1 2و هویــت
وی افــزود :مدت زمــان اعتبار
11الزم است امور اداری مربوط
بیمه ســامت یک ســاله است
به هرگونه تغییــرات در اعضای
و از هفتم اســفند سال گذشته
خانواده خود را انجام دهند.
تا ششــم اسفند امســال اعتبار
به گزارش شهرآرا ،محمد عجمی
خواهد داشــت که با وجوداین
روز گذشــته در نشست خبری
محمد عجمی افرادی که دیرتر بیمه ســامت
با اصحاب رســانه ،بیــان کرد:
همچنین تمام دارندگان کارت مدیرکل امور اتباع دریافت کرده باشــند ،میتوانند
آمایــش 11و هویــت 10که به و مهاجران خارجی هزینههای قبلی خود را دریافت
استانداری
کنند.عجمی با بیــان اینکه در
دالیل موجه موفق به شرکت در
خراسان رضوی
ســال گذشــته 70هــزار تبعه
طرح آمایش 12نشــدهاند ،الزم
اســت تا حداکثر 20خرداد امسال برای خارجی فاقد مدارک هویتی ،برای دریافت
بررسی امکان بهروزرسانی مدارک آمایش کارت آمایش ثبت نام کردند ،افزود :از سال
80تا کنون 6هزار ازدواج رسمی میان زن
به این ادارهکل مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه هنوز جزئیات طرح آمایش ایرانی و مرد خارجی صورت گرفته اســت
سیزدهم ارائه نشده است ،افزود :بر اساس که کودکان این افراد میتوانند بعد از 18
اطالعات غیررســمی میدانیم که هزینه ســالگی تابعیت خود را بر اساس تابعیت
کارت آمایش دوازدهم بــا کارت آمایش پدر یا مــادر خود انتخاب کننــد.وی این
را هم اضافه کرد که تعــداد زیادی از زنان
سیزدهم تفاوتی نخواهد داشت.
عجمی با تأکید بر اینکه اصــا تمایلی به ایرانی هســتند که تنها به صورت شرعی
حضور غیرقانونی اتباع در اســتان نداریم ،و بــدون رعایت قوانیــن ازدواج میکنند.
اظهــار کرد :بــه همین دلیل امــور تهیه مدیرکل امور اتباع خراســان رضوی بیان
مدارک هویتی را بســیار سهل و آسان در کرد :از این رو 20هزار نفر از فرزندان یک
نظر میگیریم.وی درباره مجوز گواهینامه تا 18ســال دارای مدارک اقامتی هستند
رانندگی به اتبــاع گفت :ارائــه مجوز به که حاصل ازدواج رسمی زن ایرانی با مرد
اتباع بیگانه بــرای دریافــت گواهینامه خارجی بودهاند .همچنیــن پنج هزار نفر
رانندگی تصویب شــده اما هنوز سازوکار از فرزندان بر اســاس قوانیــن جمهوری
و دســتورالعمل نحوه ارائه گواهینامه به اسالمی با اتمام  18سال توانستند تابعیت
ما ابالغ نشــده اســت.مدیرکل امور اتباع ایرانی بگیرند و شناســنامه ایرانی دریافت
اســتانداری خراســان رضوی همچنین کنند.
زهرا اسکندریان

جلسه شورای اداری
خراسان رضوی

ویژه برنامه بهار جانها

تغییراتی که سالهای گذشته ،با فراخوان عمومی منتشر و به این شرکتها
دا غشــدن بــازار تاکســیهای اخطارهای الزم اعالم شــده است ،اظهار
کــرد :طبــق ایــن مصوبــه،
اینترنتی در حمل و نقل
شرکتهای اینترنتی تا 20خرداد
عمومی مشــهد ایجاد
امســال برای دریافــت مجوز از
شــد ،واکنشهــای
شهرداری مهلت دارند.وی افزود:
مختلفــی را در زمینــه
پس از پایان مهلت مقرر ،براساس
نبود نظــارت و مجوز به
ضوابط و آییننامــه انضباطی و
دنبال داشــت .همیــن موضوع
آییننامه نظارت بر حمل و نقل
باعث شد چهارمین دوره شورای
علویمقدم
بار و مسافر از طریق پلیس راهور
شهر مشهد در تاریخ نهم خرداد
مدیرعامل
سازمان و اداره اماکن ،از فعالیت دفاتر و
96برای ساماندهی این تاکسیها
مدیریت و نظارت
ناوگان شرکتهایی که نسبت به
مصوبهای داشته باشد اما بندهای
بر تاکسیرانی
شهرداری
مجــوز اقــدام نکرده باشــند،
مختلف این مصوبــه با اعتراض
جلوگیری میشود.
شرکتهای حمل و نقل اینترنتی
مواجــه شــد .شــورای پنجــم از زمان علویمقدم درباره آخرین وضعیت شرکت
رویکارآمدن ،جلساتی را برای رفع نواقص تاکســیهای اینترنتی بیان کرد :از ســه
این مصوبه با مدیران این شرکتها برگزار شرکت تاکســی اینترنتی فعال در مشهد،
کرد و در نهایت اعضای شــورای پنجم در تنها یکی از آنهــا ،پروانــه بهرهبرداری
آذر ســال 96به اصالحیه مصوبه شورای شــرکت خود را دریافت کــرده ،اما برای
چهارم رأی مثبت دادند که براســاس آن دریافــت مجوزهــای الزم بــرای ناوگان
شرکتهای تاکسی اینترنتی ملزم به اخذ این شــرکت اقدامی صورت نگرفته است.
پروانه برای شرکت از سازمان تاکسیرانی علو یمقدم با بیــان اینکــه الیحه بهای
شهرداری شدند .حاال مدیرعامل سازمان خدمات تاکسیهای عمومی 31اردیبهشت
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری به شورای شهر ارسال شــده است ،گفت:
از مهلت دو هفتهای به شرکتهای تاکسی الیحه نرخ کرایه تاکسیها ،پس از بررسی
اینترنتی خبــر داد و گفت :پــس از پایان در کمیســیونهای شــورای شــهر ابالغ
مهلت تعیین شده ،از فعالیت دفاتر و ناوگان خواهد شد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی
شــرکتهای حمــل و نقل بــدون مجوز شهرداری درباره نرخ تاکسیهای اینترنتی
جلوگیری میشود.سیدمهدی علویمقدم اضافه کرد :با توجه به تأکید اعضای شورای
در گفتوگو با شــهرآرا ،با بیان اینکه پیرو شــهر ،بر رقابتیبودن کرایه تاکســیها،
مصوبه ســاماندهی ناوگان تاکســیهای تعیین قیمت کف در این زمینه معنا ندارد
اینترنتی شورای اسالمی شهر مشهد درباره و احتمال داردســقفی برای تاکسیهای
تاکســیهای اینترنتــی ،در دو مرحلــه اینترنتی در نظر گرفته شود.
سارا رنگیان

معــاون خدمات و
محیط ز یســت
خــبــر
شهردار مشــهد از
ممنوعیــت آبیاری
تانکری فضای ســبز در طــول روز در
راستای کاهش ترافیک خبر داد و گفت:
با ابالغ بخشنامهای به مناطق مختلف
شــهرداری مشــهد از ابتدای خرداد
آبیاری تانکری فضای سبز در طول روز
ممنوع و تنها در طول شب مجاز است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری

مشهد ،خلیلا ...کاظمی با بیان اینکه
تردد تانکرهای حمل آب در طول روز،
صرفا بــرای پرکردن مخــازن آبیاری
شــبانه مجاز خواهند بــود ،گفت:
امسال از ســوی شهرداری بیش
از 4میلیارد و800میلیون تومان
اعتبار برای توســعه شبکههای
آبیاری تحت فشــار
تخصیــص داده
شده است.
وی افــزود:

همچنین با هدف اثربخشی و افزایش
کیفیت آبیاری ،زمــان آبیاری فضای
سبز از ساعت 19تا 6صبح تعیین شده
اســت و آبیاری خارج از این بازه
زمانی تخلف محسوب خواهد
شد ،مگر در موارد محدود و
در وضعیت خاص که به تأیید
کارگروهی کــه به همین
منظور تشکیل شده
است ،رسیده باشد.
کاظمی با اشاره
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